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Väčšina akcioviek ministerstva zdravotníctva vykázala za minulý rok zisk
(25. júla 2017, SITA)
25. júl 2017 - Päť z ôsmich akciových spoločností Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR
hospodárili vlani so ziskom, zvyšné boli v mínuse
Vyplýva to zo správy rezortu, ktorá informuje o hospodárení akcioviek so 100-percentnou
majetkovou účasťou štátu v jeho pôsobnosti. Vláda ju dnes vzala na vedomie.
Záporný výsledok hospodárenia mali Všeobecná zdravotná poisťovňa, Letecká vojenská
nemocnica a Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia.
Najväčšiu stratu mala spomedzi akciových spoločností Všeobecná zdravotná poisťovňa, a to
vyše 112 miliónov eur. Letecká vojenská nemocnica skončila so stratou 252.000 eur, v prípade
Spoločnosti pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia bola 1056 eur.
V plusových číslach skončili Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (2,7
milióna eur), Východoslovenský onkologický ústav (932.000 eur), Stredoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb (710.000 eur), ako aj Nemocnica Poprad (263.000 eur) a
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (79.000 eur).
Ministerstvo opätovne uložilo akciovým spoločnostiam povinnosť predkladať plán investícií a
predaja majetku na ďalšie obdobie, a to najneskôr do konca októbra.
Dôchodcovia majú veľký záujem o štátom dotovanú rekreáciu
(teraz.sk; 23/07/2017; TASR ; Zaradenie: Ekonomika)
http://www.teraz.sk/ekonomika/socialne-dochodcovia-maju-velky-z/271781-clanok.html
Víťazom verejného obstarávania a poskytovateľom rekreačných pobytov je aj v roku 2016
hotelová spoločnosť Sorea.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP
Bratislava 23. júla (TASR) - Záujem dôchodcov o štátnu dotáciu na rekreačné pobyty je aj v
tomto roku obrovský. V súčasnosti je voľných už len 150 poukazov z celkového počtu 6400.
Ministerstvo práce na rekreáciu seniorov v tomto roku vyčlenilo Konfederácii odborových
zväzov (KOZ) SR dotáciu v objeme 320.000 eur.
Víťazom verejného obstarávania a poskytovateľom rekreačných pobytov je aj v roku 2016
hotelová spoločnosť Sorea. "O rekreácie so štátnou účelovou dotáciou je medzi dôchodcami
veľký záujem, napríklad minulý rok sa vyčerpalo 100 % z poskytnutých poukazov," priblížila
pre TASR hovorkyňa KOZ SR Martina Nemethová.
Účelová dotácia slúži na čiastočnú úhradu rekondičných pobytov pre 6400 dôchodcov s
trvalým pobytom na území Slovenska, a to v sume 50 eur na jednu fyzickú osobu. K
dnešnému dňu eviduje hotelová spoločnosť Sorea voľných 150 poukazov, aj tie sú však podľa
slov marketingovej riaditeľky spoločnosti Sorea Beaty Törökovej na tzv. hotelovej "čakačke".
"Vyše 53 % pobytov sa bude realizovať v mesiacoch september a október 2017, kedy môžeme
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povedať, že je vo Vysokých a Nízkych Tatrách, ako aj na Spiši v Ľubovnianskych kúpeľoch
najkrajšie obdobie v roku," skonštatovala Töröková.
Dôchodcovia majú veľký záujem o pobyty najmä v Liptovskom Jáne, Starej Ľubovni a v
Tatranských Matliaroch. Töröková priblížila, že záujem je aj o pobyty v Tatranskej Lomnici,
na Liptove, ale aj v Topoľčiankach.
Nárok na štátnu účelovú dotáciu majú poberatelia starobného, predčasného alebo výsluhového
dôchodku. Nemôžu mať príjem zo závislej činnosti ani z podnikania. Pobyt si môžu seniori
rezervovať priamo vo vybranom zariadení hotelovej spoločnosti. Pobytu je možné sa
zúčastniť len raz v príslušnom kalendárnom roku.
Dlhšia podpora pre ľudí 50 plus?
(pravda.sk; 23/07/2017; Pravda ; Zaradenie: Spravodajstvo)
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/436213-dlhsia-podpora-pre-ludi-50plus/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Stratiť prácu po päťdesiatke je aj v dobrých ekonomických časoch problém. Pre ľudí, ktorým
chýbajú do dovŕšenia penzijného veku menej ako dva roky, je síce riešením predčasný
dôchodok, ale len za cenu trvalého krátenia vyplácanej dávky.
Ostatní môžu zo zákona štyri až šesť mesiacov čerpať podporu v nezamestnanosti, no neskôr
bez pravidelného príjmu končia v krajnom prípade až na dávkach v hmotnej núdzi. S
návrhom, ako v týchto situáciách pomôcť, prichádza Konfederácia odborových zväzov.
Žiada ministerstvo práce a sociálnych vecí, ktoré momentálne pripravuje ďalšiu novelu
zákona o sociálnom poistení, aby do nej zakotvili aj predĺženie obdobia poskytovania dávky v
nezamestnanosti pre zamestnancov v preddôchodkovom veku.
"Táto požiadavka je úplne logická a legitímna. Myslíme si, že aj v dĺžke poberania
nezamestnaneckej podpory by sa mala odraziť zásluhovosť. Ak niekto celý život pracuje a
platí odvody, nemal by v prípade, keď krátko pred dôchodkom nie vlastnou vinou stratí
zamestnanie, tak ľahko padnúť do chudoby," zdôvodňuje prezident konfederácie Jozef Kollár.
Pripomína, že ľudia vekovej kategórie 50 a viac rokov si už na rozdiel od mladších hľadajú
prácu oveľa ťažšie. Pri súčasnom pozitívnom vývoji zamestnanosti, naopak, Sociálnej
poisťovni výdavky na dávky v nezamestnanosti klesajú. "Aj preto je tu priestor zlepšiť
sociálne zabezpečenie tejto skupiny," mieni.
Odborári svoj návrh podložili príkladom Česka, kde podporu v nezamestnanosti vyplácajú
ľuďom vo veku 50 až 55 rokov počas ôsmich mesiacov. A starším ako 55 rokov dokonca 11
mesiacov. "Konfederácia už opakovane a dlhodobo predkladá túto požiadavku," poukazuje šéf
konfederácie. Ministerstvo však už teraz avizuje, že predlžovanie vyplácania podpory nie je
jeho hlavnou prioritou.
"Našou súčasnou snahou je zabezpečiť obsadzovanie voľných pracovných miest evidovanými
uchádzačmi o zamestnanie, a to aj z kategórie 50 plus. Zároveň sa snažíme podporovať
zamestnávanie tejto kategórie ľudí aj poskytovaním finančných príspevkov zamestnávateľom,
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ktorí pre nich vytvoria pracovné miesto," reaguje na iniciatívu odborárov.
Pripúšťa však, že požiadavku konfederácie bude analyzovať vrátane ekonomických dosahov a
k návrhu sľubuje zaujať stanovisko. Vladimír Baláž z Prognostického ústavu Slovenskej
akadémie vied na predĺženie výplaty podpory dôvod nevidí.
"Dávka v nezamestnanosti nie je o zásluhovosti. Je o preklenutí ťažkého životného okamihu,
keď človek príde o prácu. Má mu dočasne pomôcť, aby si vedel finančne pokryť bežné
životné náklady, no zároveň ho aj motivovať v hľadaní novej práce," tvrdí.
Najmä v súčasnom období, keď sú firmy ochotné prijať každú vhodnú pracovnú silu, bez
ohľadu na jej vek, a keď sa aj zamestnávanie starších uchádzačov štatisticky vyvíja veľmi
dobre, nepovažuje za účelné zvýhodniť staršiu populáciu v dĺžke poberania dávky.
Od začiatku budúceho roka by sa vďaka chystanej novele z dielne ministerstva práce mali pre
všetkých poistencov zmierniť podmienky nároku na dávky v nezamestnanosti. Momentálne
ho má ten, kto si počas posledných troch rokov platil aspoň dva roky poistenie v
nezamestnanosti.
Po novom by sa mala podmienka dvojročného poistenia viazať až k štvorročnému obdobiu
pred zaradením do evidencie nezamestnaných. Už teraz pritom toto miernejšie pravidlo platí
pri nároku na dávku v nezamestnanosti, ak žiadateľ pracoval na dobu určitú, prípadne bol
dobrovoľne poistený v nezamestnanosti.
"Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zjednotením podmienok nároku na dávku v
nezamestnanosti pre všetkých poistencov umožniť prístup k dávke v nezamestnanosti
väčšiemu počtu poistencov, ktorí si platili poistenie v nezamestnanosti, čím sa podporí
naplnenie účelu tejto dávky," uvádza sa v dôvodovej správe ministerstva k návrhu novely.
Rezort takúto zmenu navrhuje aj s prihliadnutím na podmienky nároku na dávku v
nezamestnanosti v okolitých susedských členských štátoch Európskej únie. Nová právna
úprava má podľa odhadu rezortu práce v budúcom roku pomôcť takmer 3,9 tisícu osôb
pracujúcich na neurčitý čas, ktorým vďaka nej Sociálna poisťovňa dávku prizná.
Polepšiť by si však mali aj zamestnanci so zmluvou na určitý čas a osoby dobrovoľne poistené
v nezamestnanosti. V súčasnosti totiž majú obe skupiny nárok na výplatu dávky v
nezamestnanosti najviac štyri mesiace, no počnúc januárom by ju mali dostávať maximálne až
šesť mesiacov. Tým by sa dĺžkou poberania dostali na úroveň zamestnancov s pracovnou
zmluvou na neurčitý čas.
"Za predpokladu zjednotenia podmienok nároku na dávku v nezamestnanosti je dôvodné, aby
bola jednotná pre všetkých poistencov aj dĺžka podporného obdobia v nezamestnanosti,"
vysvetľuje ministerstvo práce.
&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Rôzne – Výber z tlače (25. júla 2017)
AlphaBay a Hansa, ktorých používatelia si kupovali zbrane, drogy, podvodné preukazy, či
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hackerské návody zatvorili. Dve z najväčších nelegálnych internetových trhovísk na tmavej
strane internetu skončili, píše dnešná PRAVDA. Výsledkom medzinárodnej policajnej akcie
sú teraz stovky vyšetrovaní v 37 európskych krajinách, medzi nimi je aj Slovensko. Na záťahu
spolupracovali Europol, holandská polícia, FBI a americká protidrogová agentúra viac ako
dva roky. Daniel Olejár, odborník na informačnú bezpečnosť a prorektor Univerzity
Komenského považuje výsledok policajnej akcie za vynikajúci. "Vzhľadom na rozsah
systému a jeho rafinovanosť to je mimoriadna operácia. Oceňujem najmä, že sa im to podarilo
bez vedomosti samotných používateľov...", pripomenul Olejár. Aktualitu priniesol denník na
štvrtej strane v článku s názvom "Policajti škrtli časť biznisu na temnom webe".
Investičná skupina Arca Capital, za ktorou stojí finančník Krúpa, už pred pár týždňami
ohlásila svoje plány dostať sa so značkou Delia do susednej českej metropoly. Teraz je známe,
že prvá predajňa vo vietnamskej tržnici Sapa v pražskej Libuši bude otvorená už v polovici
septembra a do budúcnosti má táto slovenská sieť potravín ambiciózne plány, píše denník
HOSPODÁRSKE NOVINY. "Do pol roka by sme chceli otvoriť 10 až 15 predajní iba v
Prahe," potvrdil pre denník partner a predseda predstavenstva Arca Capital Slovakia Rastislav
Velič. Informácie priniesol denník na úvodnej strane v príspevku s názvom "Delia v Česku:
Arca ju predáva vietnamským obchodníkom" a na strane 11 v článku pod titulkom "Delia v
Česku...".
Nemecká firma Bahlsen na výrobu sušienok sa musela popasovať s kritikou spotrebiteľov.
Tým sa nepáčil dvojaký meter na výrobu keksov z ich portfólia, do ktorých v
západoeurópskych krajinách pridávala maslo, zatiaľ čo pre krajiny východnej Európy v
pochutine dominoval palmový olej. Podiel masla sa tak zvýšil z 5 na 12 percent a nadobro sa
vysadil palmový olej. Na maslových keksoch dovážaných aj na Slovensko si môžeme
pochutiť od 1. júla. "Slovenský spotrebiteľ určite neočakáva umelé sladidlá a farbivá, viac
éčok alebo menší podiel mäsa ako spotrebiteľ z Rakúska či Nemecka," uviedla pre denník
NOVÝ ČAS ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Denník sa téme venuje na
strane päť v článku "Vydupali sme si maslo v keksoch!".
Stimuly bez nových pracovných pozícií sú podľa ministra hospodárstva Petra Žigu
vzhľadom na boj o investície opodstatnené, píše denník SME. Iný názor zaznel z ministerstva
financií: "Žiadame ponechať podmienku obligatórnej formy tvorby pracovných miest pri
poskytovaní investičnej pomoci," reagovalo ministerstvo a pripomenulo, že keď investori
nebudú limitovaní pracovnými miestami môžu začať požadovať väčší objem dotácií. To by
zvýšilo výdavky štátneho rozpočtu. Viac sa dočítate na piatej strane v článku s názvom
"Kažimír nástojí na tvorbe miest".
V okolí Malej Fatry a na východe Slovenska sa premnožili lesné hlodavce. Na situáciu
upozornili viaceré obce. V Trnavskom kraji podľa Slovenskej poľnohospodárskej komory
hraboš pred tromi rokmi spôsobil v regióne miliónovú stratu, keď požral úrodu a znehodnotil
polia. Na poliach zatiaľ veľa škodcov nie je, pribudnú až na budúci rok, informuje DENNÍK
N na šiestej strane v článku s názvom "V lesoch sa premnožili myši, zbehli aj do dedín", na
ktorý upozorňuje aj na titulnej strane pod rovnakým názvom.
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Denník PLUS JEDEN DEŇ v čase dovoleniek prináša informácie o pokutách vodičov v
Európe v článku na druhej a tretej strane v príspevku s názvom "Rebríček pokút. Kde vás
skasírujú najviac?". Napríklad vo Spojenom kráľovstve vás čaká pokuta vo výške 570 eur za
chýbajúce bezpečnostné pásy, za prekročenie rýchlosti tam zaplatíte až 2890 eur. Alkohol za
volantom vás vyjde na 5710 eur. Denník publikuje aj rozhovor s dopravným analytikom
Jozefom Drahovským o ďalších nástrahách cestovania.
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