Monitoring médií 24. júla 2017

Oddlžením sa má vláda zaoberať po prázdninách
(24. júla 2017, SITA)
Minister zdravotníctva Tomáš Drucker predpokladá, že vláda tento materiál nakoniec
schváli.
O koncepcii oddlženia zdravotníckych zariadení by mohla vláda podľa ministra zdravotníctva
Tomáša Druckera rokovať po skončení letných prázdnin.
“Po letných prázdninách, kedy sa vrátia jednotliví partneri, bude dostatok času si to
prediskutovať,” reagoval po pondelkovom rokovaní vlády na otázku, kedy bude vláda o tomto
materiáli rokovať.
Drucker predpokladá, že vláda tento materiál nakoniec schváli. “Pokiaľ by to nemalo byť
koncom augusta schválené, môže pri oddlžení nastať časový posun,” priznal šéf rezortu
zdravotníctva. Podľa neho ide o odbornú tému a nevníma, že je s materiálom nejaký problém.
“Na úrovni politickej to môže byť témou koaličnej rady, ak si to koaliční partneri vyžiadajú,”
dodal.
V niekoľkých kolách
Na oddlženie zdravotníckych zariadení by sa malo vyčleniť do 585 mil. eur zo štátnych
finančných aktív. Podľa prvotného materiálu zo spomínanej sumy predstavuje poskytnutie
návratnej finančnej výpomoci pre Národnú transfúznu službu SR na úhradu záväzkov po
lehote splatnosti v sume 28 mil. eur.
Základnými princípmi oddlženia budú podľa ministra rovnaký prístup a zaobchádzanie pre
všetkých, dobrovoľnosť na strane dlžníka a na strane veriteľa transparentnosť. Ako vysvetlil
ešte koncom júna Drucker, bude niekoľko kôl oddlžovania. Podmienené bude vytvorením
dozorných orgánov, realizáciou ozdravných plánov, či sankcionovaním neplnenia dohôd.
Veriteľ bude mať na výber dve formy, a to fixný diskont alebo elektronickú aukciu. “Budeme
sa pozerať iba na dlhy, ktoré vznikli do 31. decembra 2016 a predstavujú celkový objem 647
miliónov eur v nominálnej hodnote,” informoval šéf rezortu.
“V roku 2017 sa predovšetkým uhradia záväzky po lehote splatnosti staršie ako dva roky. Ten
princíp je: prvé kolo, staršie ako dva roky, nemusíte mať schválený ozdravný plán, ale musíte
prejsť celou zmluvnou agendou. Všetky ďalšie oddlženia až po schválení ozdravných plánov,”
upozornil koncom júna Drucker.
Návrh prejde parlamentom
Ministerstvo bude uzatvárať mandátne zmluvy s nemocnicami, ktoré budú obsahovať dohodu
o povinnom zriadení dozorných orgánov a ich kompetencií, predloženie ozdravného plánu a
sankcionovanie jeho nedodržiavania. Nedodržiavanie ozdravných plánov bude mať za
následok aktiváciu sankčných mechanizmov, pôjde o zmrazenie navyšovania miezd nad
úroveň zákonom ustanoveného minima, nemožnosť čerpať ďalšie finančné prostriedky na
oddlžovanie, inciácia zmeny štatutárneho orgánu, či pokuta za porušenie zmluvných
podmienok.
Koncepciu oddlženia musí ešte odobriť parlament.
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Poplatky za návštevu pohotovostí by mali vzrásť
(24. júla 2017, SITA)
Za ústavnú pohotovostnú službu bude poplatok 10 eur, pričom doteraz to bolo 1,99
eura.
Ministri v pondelok odsúhlasili návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú
predložil minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Novelou zákona sa má stanoviť pevná sieť
poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby, ktorým Ministerstvo zdravotníctva SR
vydá povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.
Títo poskytovatelia majú byť oprávnení poskytovať ambulantnú pohotovostnú službu ako tzv.
organizátor.
“Ide o ambulantnú zdravotnú starostlivosť, kde slúžia všeobecní praktickí lekári. V každom
okresnom meste by mala byť ambulantná pohotovostná služba,” povedal po rokovaní vlády
minister zdravotníctva Tomáš Drucker.
Organizátorom sa stane taký poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý úspešne absolvuje
výberové konanie a získa povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej
pohotovostnej služby. Tieto povolenia budú podľa ministra platiť šesť rokov.
Aj zubní lekári
V súvislosti s novou organizáciou ambulantnej pohotovostnej služby rezort zdravotníctva
stanovuje podrobnosti aj o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci doplnkovej
pohotovostnej služby a zubnolekárskej pohotovostnej služby. Minimálna sieť pre
zubnolekársku pohotovosť má byť jeden lekár na 400 tisíc obyvateľov.
Poplatky za návštevu pohotovostí by mali vzrásť. Poplatok za ústavnú pohotovostnú službu
bude 10 eur, pričom doteraz to bolo 1,99 eura. Oslobodení však budú tí pacienti, ktorí
potrebujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
Ako odôvodnilo ministerstvo, stanovenie tejto výšky úhrady predstavuje najmä preventívnu
snahu znížiť zaťaženie urgentných príjmov a ústavných pohotovostných služieb. Na základe
analýzy ministerstva zdravotníctva sa totiž zistilo, že len 12 % pacientov bolo po návšteve
ústavnej pohotovostnej služby hospitalizovaných, čo indikuje využívanie ústavnej
pohotovostnej služby na iný účel, ako je primárne určená.
Už len do jedenástej večer
Po novom budú ambulantné pohotovosti v každom okresnom meste. Ich dostupnosť v pevnej
sieti sa predpokladá v pracovných dňoch od 16:00 do 23:00 a cez víkend od 7:00 do 23:00. Po
23. hodine bude naďalej fungovať ústavná pohotovostná služba v rámci nemocníc a takisto
záchranná zdravotná služba.
Vzniknúť by mala aj doplnková ambulantná pohotovostná služba, ktorá bude dobrovoľná. K
dispozícii by mohla byť nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v pracovných dňoch v
čase medzi 16. a 23. hodinou a nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v dňoch
pracovného pokoja v čase medzi 7. a 23. hodinou, ak má organizátor vydané povolenie na
prevádzkovanie ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby.
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Spresnené ordinačné hodiny pre ambulantných lekárov
Legislatívna úprava taktiež definuje ordinačné hodiny v rámci všeobecných praktických
lekárov.
Tí budú mať povinnosť poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť v minimálnom
rozsahu 30 hodín týždenne, pričom dvakrát do týždňa budú ordinačné hodiny do 14:00.
“Zvýšili sme dostupnosť všeobecných praktických lekárov tak, aby nemohli pacienti povedať,
že počas dňa nemali dostupného všeobecného praktického lekára,” uviedol Drucker.
Ministerstvo zdravotníctva chce aj sprísniť sankcie za vyberanie neoprávnených úhrad od
pacientov. Kto akýmkoľvek plnením podmieňuje objednanie osoby na vyšetrenie, ktoré je
plne hradené z verejného zdravotného poistenia, hrozí mu pokuta až do výšky 16 596 eur.
Oddlženie nemocníc vláda zatiaľ na stole nemá
(24. júla 2017, SITA)
V pondelok sa na Úrade vlády SR zídu ministri na zasadnutí kabinetu. V programe však zatiaľ
chýba koncept oddlženia nemocníc.
Návrh ministerstva zdravotníctva už mali ministri prerokovať 28. júna, šéf rezortu Tomáš
Drucker sa však rozhodol ho stiahnuť z programu s odôvodnením, že niektoré otázky ešte
treba prerokovať. Proti navrhovanému spôsobu oddlženia totiž ostro vstúpila Slovenská
asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK-MED).
“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 pohľadu
udržania najmodernejších pomôcok a technológií v slovenskom systéme. Navyše ministerstvo
zdravotníctva rieši iba najstaršie pohľadávky. Čo s tými mladšími, ktoré v čase oddlženia
našich trojročných záväzkov budú už trojročné tiež?” uviedli dodávatelia v stanovisku.
Ešte ho môže doplniť
Následne sa koncept oddlženia ocitol na ďalšom rokovaní vlády nasledujúci týždeň – tentoraz
sa však zrušilo samotné zasadnutie. Kým zdroje z politiky hovorili o napätí medzi predsedami
koaličných strán Robertom Ficom a Andrejom Dankom, premiér ako oficiálny dôvod uviedol,
že čakajú na vyriešenie otázky platov učiteľov.
To, že návrh oddlženia nie je uvedený v oficiálnom programe, ešte neznamená, že sa ním
kabinet nebude v pondelok zaoberať. Drucker totiž môže tento bod doplniť aj priamo na
zasadnutí.
Termín ďalšieho rokovania ešte nie je známy, vláda však obvykle počas väčšiny trvania
letných prázdnin nezasadá.
Zamestnávateľom by sa mali znížiť náklady pri pracovnej zdravotnej službe
(24. júla 2017, ZdN)
24. júl 2017 - Po novom by ju nemuseli zaobstarať trvalým zmluvným vzťahom pre svojich
zamestnancov, vyplýva z novely zákona o ochrane a podpore verejného zdravia.
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Odobriť ju ešte bude musieť vláda a parlament.
Uvedenú povinnosť nahrádza spresnená už existujúca nevyhnutnosť zamestnávateľa, ktorý má
zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika pracovníkov v práci a pracovnom prostredí,
spolupracovať s pracovnou zdravotnou službou či verejným zdravotníkom.
Posúdiť zdravotné riziko budú musieť zamestnávatelia pri pracovníkoch zaradených do druhej
kategórie najmenej raz za 18 mesiacov, tretej alebo štvrtej kategórie najmenej raz za rok. V
prvej kategórii to stačí urobiť jednorazovo - netýka sa to zamestnávateľov, ktorí majú
posúdené zdravotné riziko pred účinnosťou návrhu tohto zákona.
"Posúdenie zdravotného rizika sa v prvej kategórii prác opakovane vykoná pri podstatnej
zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a
kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík," píše ministerstvo zdravotníctva v dôvodovej
správe.
Prioritou kontroly orgánov sa majú stať nie zmluvy zamestnávateľov s pracovnou zdravotnou
službou, ale posudky o riziku.
Novela zákona takisto ruší vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby bezpečnostným
technikom, autorizovaným bezpečnostným technikom alebo bezpečnostnotechnickou službou
pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie.
"Nemajú dostatočné odborné vzdelanie na vykonávanie identifikácie a posudzovania
zdravotných rizík pri práci v súvislosti so zdravím, teda s prevenciou chorôb z povolania a
ochorení súvisiacich s prácou," píše sa v materiáli.
Novela zákona by mala vstúpiť do účinnosti v decembri tohto roka.
Novým prevádzkovateľom Nemocnice s poliklinikou Levice sa stala skupina Agel
(24. júla 2017, ZdN)
24. júl 2017 - Novým prevádzkovateľom Nemocnice s poliklinikou v Leviciach sa stala
spoločnosť Agel
Jej vstup do nemocnice odsúhlasili poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) 10. júla
tohto roka. Zastupiteľstvo NSK sa uznieslo na prenájme nemocnice na 20 rokov.
„Nemocnica bude do siete skupiny Agel zaradená v najbližšom období. Naším cieľom je
zabezpečiť ďalší rozvoj nemocnice a jej postupnú modernizáciu,“ povedal predseda
predstavenstva Agel SK, a. s., Michal Pišoja.
Spoločnosť chce stabilizovať personálnu situáciu a spustiť nový dlhodobý investičný
program, k čomu sa zaviazala v schválenom investičnom pláne.
Krajské nemocnice v Topoľčanoch a v Leviciach niekoľko rokov spravovala nezisková
organizácia Nemocnice s poliklinikami (NsP), ktorú na tento účel zriadil Nitriansky
samosprávny kraj.
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Do konca mája tohto roka hospodárili obidve nemocnice s prebytkom vo výške takmer
900.000 eur. Nemocnica v Topoľčanoch prestala poskytovať zdravotnú starostlivosť pod
hlavičkou neziskovej organizácie NsP od 1. apríla tohto roka, kedy začala pôsobiť ako Svet
zdravia Nemocnica Topoľčany, a. s.
Podľa správy NsP predstavovali ku koncu mája náklady na obe zdravotnícke zariadenia sumu
vyše 9,7 milióna eur. Celkové výnosy nemocníc dosiahli k tomuto dátumu hodnotu takmer
10,6 milióna eur.
Kladný hospodársky výsledok za obe zariadenia bol v celkovej výške 898.532,53
eur. Nemocnica v Topoľčanoch sa na ňom do 31. marca podieľala sumou 643.450,03 eur
a levická nemocnica do 31. mája čiastkou 255.082,50 eur.
Rôzne – Výber z tlače (24. júla 2017-TASR)
Rozkopané cesty čoskoro čakajú vodičov vo všetkých krajoch Slovenska. Do konca roka
sa má opraviť približne 550 kilometrov ciest. Najväčší kus práce čaká kraje, ktoré spravujú
cesty druhej a tretej triedy. Zabrať by mala aj Slovenská správa ciest pri rekonštrukcii štátnych
"jednotiek". Otázkou však je, koľko z plánov sa nakoniec premení na realitu. Rezort
poľnohospodárstva vlani uverejnil výzvu na čerpanie eurofondov na regionálne cesty. Dotačná
schéma sa zatiaľ len rozbieha, no na cesty druhej a tretej triedy máme k dispozícii 140
miliónov eur, píše denník HOSPODÁRSKE NOVINY na prvej a druhej strane v článkoch
"Štát opraví 550 kilometrov ciest. Za milióny eur" a "Štát opraví 550 kilometrov...".
Firmy v Česku musia pre nedostatok ľudí odmietať zákazky. Takémuto stavu chcú
investori na Slovensku predísť, píše dnešná PRAVDA. Lídri v súkromnom vzdelávaní sú
firmy pôsobiace v automobilovom priemysle. Najnovšie bakalárske vysokoškolské štúdium,
rozbieha najväčšia domáca automobilka Volkswagen Slovakia. "Najlepší absolventi pilotného
projektu budú mať garantované pracovné miesto v pilotnej hale. Naším cieľom je zároveň,
aby študenti počas praxe v treťom ročníku zistili, čo ich najviac zaujíma a kde sa v budúcnosti
vidia v rámci automobilového priemyslu", priblížila hovorkyňa automobilky Volkswagen
Lucia Kovarovič Makayová. Téme sa venuje denník na prvej a ôsmej strane v článku s
názvom "Firmy nahrádzajú školstvo".
"Nový prírastok do prezidentskej rodiny!", informuje denník NOVÝ ČAS na strane šesť.
Prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi sa len pred dvoma týždňami narodil syn Martinko a do
klanu Kiskovcov pribudne ďalší potomok. Jeho syn Andrej Kiska mladší čaká druhé dieťa a z
prezidenta sa stane dvojnásobný starý otec.
Turista, ktorý by sa rád vlakom štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK)
presunul do Tatier aj s bicyklom, dokáže si kúpiť cez web alebo SMS lístok len pre seba.
Potom sa musí zastaviť pri okienku na stanici, pretože lístok pre bicykel sa elektronicky kúpiť
nedá, informuje denník SME. Dopravca sľubuje, že systém nákupu lístkov pre bicykle zmení
nový web, ktorý spustí ešte tento rok. Denník prináša informácie na prvej strane v článku s
názvom "Preprava bicyklov nekráča s dobou" a na piatej strane pod titulkom "Na bicykle
železničiari nemyslia".
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Eva Kliská, hovorkyňa predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Andreja
Danka, oficiálne končí vo funkcii ku koncu júla, prináša informáciu denník PLUS JEDEN
DEŇ na titulnej strane pod názvom "Andrej Danko. Rozchod. Zvodnej kolegyni dal kopačky".
"Bolo to rozhodnutie po vzájomnej dohode," reagovala pre denník samotná Eva Kliská. O
dôvodoch jej odchodu nechcel hovoriť ani predseda Andrej Danko, iba povedal "je to
normálny vývoj". Viac sa denník téme venuje na strane päť v článku "Dostala kopačky".
DENNÍK N na strane 16 uverejňuje celostranový rozhovor s trénerom a športovým
diagnostikom Jurajom Karasom, ktorý zostavuje tréningové plány vedecky. Tréning zostavuje
podľa výkonnostných hodnôt a tabuliek. Sám profesionálne preteká v cestnej a v horskej
cyklistike a keď vidí, ako nestačí na Sagana, vie si to vedecky zdôvodniť. Interview denník
publikuje pod názvom "Saganovi sa neoplatí ísť na celkové víťazstvo".
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