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Skupina AGEL predstavila investičné zámery v nemocniciach v Komárne, Leviciach a
Zlatých Moravciach
(9. augusta 2017, SITA)
Pixabay.com
V západnom klastri nemocníc, nad ktorými prevzala vedenie skupina AGEL, plánujú
dohromady preinvestovať približne sedemnásť miliónov eur.
Skupina AGEL predstavila nové investičné zámery v troch nemocniciach, konkrétne vo
Všeobecnej nemocnici Komárno, Nemocnici s poliklinikou v Leviciach a v Nemocnici Zlaté
Moravce.
“Spoločnosť AGEL informovala o plánovanom prevádzkovaní komárňanskej nemocnice v
nasledujúcich dvadsiatich rokoch dcérskou spoločnosťou AGEL SK,” uviedla skupina v
tlačovej správe. V západnom klastri nemocníc, nad ktorými prevzala vedenie skupina AGEL,
plánujú dohromady preinvestovať približne 17 miliónov eur. Ide o spomínané nemocnice v
Komárne, Leviciach a Zlatých Moravciach.
Zmena na poste riaditeľa
Ako ďalej informovala spoločnosť, novým riaditeľom komárňanskej nemocnice sa stal
Miroslav Jaška. V skupine AGEL pôsobí takmer sedem rokov. Jaška viedol posledných šesť
rokov nemocnice v Levoči a Krompachoch, v budúcnosti bude zodpovedný za vedenie celého
západného klastra nemocníc.
Nový riaditeľ informoval o plánovaných renovačných prácach na oddelení anestéziológie a
intenzívnej medicíny, v rámci ktorých sa vykonajú stavebné a technické vylepšenia vrátane
kompletnej rekonštrukcie elektroinštalácie oddelenia. Súčasťou tejto rekonštrukcie je výmena
záložného zdroja a renovácia rámp.
Rekonštrukcia pavilónu internistických disciplín, pokračuje v zmysle záväzku správcu
nemocnice vo vzťahu k samosprávnemu kraju s ambíciou jej urýchleného ukončenia a
presťahovania oddelení neurológie, vnútorného lekárstva a geriatrie.
Pavilón B žiarskej nemocnice patrí naďalej BBSK
(9. augusta 2017, SITA)
Rokovania medzi vedením Banskobystrického samosprávneho kraja a sieťou nemocníc Svet
zdravia stále pokračujú.
Konkrétne podmienky kúpno-predajnej zmluvy na nedostavané nemocničné pavilóny B v
Žiari nad Hronom a v Rimavskej Sobote stále neboli dohodnuté. Ako uvádza oficiálna
internetová stránka mesta Žiar nad Hronom, rokovania medzi vedením Banskobystrického
samosprávneho kraja (BBSK) a sieťou nemocníc Svet zdravia stále pokračujú.
Spoločnosť Svet zdravia ponúkla za odpredaj pavilónu B v Žiari nad Hronom kraju sumu 464
409 eur. S touto sumou však nesúhlasil predseda BBSK Marian Kotleba. Na zastupiteľstve
BBSK bola teda schválená zvýšená suma 725 tisíc eur. Do oboch pavilónov, a teda do
pavilónu B v Žiari nad Hronom i pavilónu B v Rimavskej Sobote má Svet zdravia
preinvestovať sumu približne 13 miliónov eur.
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V prípade, že spoločnosť nedodrží zmluvné podmienky, dostane pokutu päť miliónov eur a
zmluva bude vypovedaná. Rovnako musí Svet zdravia preinvestovať sumu 362 500 eur, teda
sumu, ktorá predstavuje 50 percent z kúpnej ceny na investície do majetku BBSK tvoriaceho
areál Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom.
Hľadajú kompromisné riešenie
Podľa riaditeľa žiarskej nemocnice Branislava Jaďuďa obidve strany hľadajú kompromisné
riešenie najmä týkajúce sa garancie využívania všetkých starých budov v existujúcich
areáloch.
„Svet zdravia chce čo najviac skoncentrovať zdravotnú starostlivosť do pavilónov A a B.
Vďaka mohutným investíciám by tak vznikli moderné nemocnice s krátkymi vzdialenosťami
medzi jednotlivými pracoviskami. Toto je aktuálny trend aj v zahraničí. Nie je ale v silách
súkromného investora garantovať, pod hrozbou vysokých finančných sankcií, využívanie a
zveľaďovanie majetku na vyše 20 rokov dopredu, ktorý sa z pohľadu kvalitnej zdravotnej
starostlivosti pre pacientov môže ukázať ako nadbytočný. V najbližšom čase by sa malo
uskutočniť stretnutie na úrovni vedenia kraja, ako aj spoločnosti Svet zdravia, aby sa konečne
našlo riešenie na sporné témy,“ dodal Jaďuď.
Slovenská lekárska komora vyzýva orgány konať voči výstave The Human Body
(9. augusta 2017, SITA)
Ako uviedol prednosta Ústavu zdravotníckej etiky Slovenskej zdravotníckej univerzity Jozef
Glasa, vystavovanie mŕtvych ľudských tiel hrubým spôsobom ponižuje ľudskú dôstojnosť.
Slovenská lekárska komora (SLK) vyzýva príslušné štátne a samosprávne orgány, aby začali
konať voči výstave The Human Body, ktorá má byť v Bratislave od 24. augusta do 25.
novembra tohto roka. Na utorkovej tlačovej besede to uviedol prezident SLK Marian Kollár.
“Táto výstava nemá edukovať, táto výstava má šokovať,” zdôraznil.
Prednosta Ústavu zdravotníckej etiky Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) Jozef Glasa
tvrdí, že vystavovanie mŕtvych ľudských tiel hrubým spôsobom ponižuje ľudskú dôstojnosť.
Upozornil na to, že manipulácia s mŕtvym ľudským telom je veľmi prísne regulovaná.
Výstave tiež vyčíta to, že ohrozuje mravný a psychický vývin detí a mládeže. Pýta sa, prečo
štátne a samosprávne orgány v tejto veci nekonajú. Tieto orgány mohli byť podľa Glasu pri
posudzovaní výstavy zavádzané. “Výstava dáva nepravdivý obraz o ľudskom tele,” tvrdí.
Oragnizátori nevedia podľa komory preukázať pôvod mŕtvych tiel
Organizátori výstavy, či vlastníci exponátov podľa SLK nevedia adekvátnym spôsobom
preukázať pôvod mŕtvych tiel alebo ich častí, ktoré sa použili na výrobu exponátov. K
vystavovaným mŕtvym telám nie sú podľa dostupných informácií predkladané doklady
nevyhnutné pri legálnom zaobchádzaní s mŕtvym ľudským telom.
Komora tiež výstave vyčíta to, že organizátori výstavy nevedia predložiť tzv. informovaný
súhlas nebohého, ktorý by bol za života získaný slobodne. “Ide o bezohľadnú komerčnú
aktivitu, čiže o získavanie nekalého finančného prospechu využitím, resp. zneužitím mŕtveho
ľudského tela, či jeho častí,” tvrdí SLK.
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Ústav zdravotníckej etiky SZU zdôrazňuje, že výstava, jej príprava, ako aj získavanie a výroba
spomínaných „exponátov“ je taktiež v príkrom rozpore s platnými právnymi predpismi,
osobitne s tými, ktoré na území Slovenskej republiky i v medzinárodnom priestore upravujú
zaobchádzanie s mŕtvymi ľudskými telami alebo ich časťami, ako aj s akýmkoľvek
biologickým materiálom ľudského pôvodu. Ide napríklad o Dohovor o ľudských právach a
biomedicíne, Trestný zákon, zákon o zdravotnej starostlivosti a zákon o pohrebníctve.
Na Slovensku výstava The Human Body už raz bola – na jeseň 2012 na výstavisku Incheba
Expo Bratislava.
Asociácia súkromných lekárov a Dôvera začali projekt na zlepšenie manažmentu
pacientov
(9. augusta 2017, SITA)
AKTUALIZOVANÉ-Skvalitnenie manažmentu pacienta súvisí aj s objednávaním sa na
vyšetrenie na presný čas. Každý poistenec Dôvery bude mať možnosť objednať sa na
vyšetrenie do ambulancie lekára – člena Asociácie súkromných lekárov SR. Týka sa to
ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých, všeobecných lekárov pre deti a dorast,
gynekológov a špecialistov, ktorých v rokovaniach s Dôverou zastupuje ASL SR.
Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR a Zdravita, o.z. v spolupráci so zdravotnou
poisťovňou Dôvera a Asociáciou na ochranu práv pacientov (AOPP) odštartovali od 1.
augusta tohto roka nový projekt Zlepšenie manažmentu pacienta. Projekt potrvá do marca
budúceho roka.
Ako informovali v utorok na tlačovej konferencii, projekt prináša lepšie ohodnotenie práce
lekára a skvalitnenie starostlivosti o pacienta. Vytvára priestor na zvýšenie starostlivosti o
chronických pacientov u všeobecných lekárov. Ďalším prínosom podľa účastníkov projektu je
preplatenie výkonu CRP pre všeobecných lekárov pre dospelých v indikovaných prípadoch, s
následným zlepšením diagnostiky zápalu a znížením spotreby antibiotík.
Poistenci Dôvery sa budú môcť objednať na vyšetrenie
Skvalitnenie manažmentu pacienta súvisí aj s objednávaním sa na vyšetrenie na presný čas.
“Už v roku 2015 sme hovorili, že jeho zrušenie neprinesie žiadny efekt, skôr chaos a
prehĺbenie nedôvery medzi lekármi a pacientmi, čo sa aj potvrdilo. Službu si pacienti stále
žiadajú, pričom jej znovuzavedenie nie je zo strany štátu priechodné ani v tomto roku. Projekt
hovorí, v rámci skvalitnenia manažmentu pacienta, aj o tejto možnosti, ako aj o snahe
skracovania lehoty na prvovyšetrenie, s ohľadom na kapacitné možnosti a systém práce na
konkrétnej ambulancii,” konštatoval prezident ASL SR a generálny riaditeľ Zdravita, o.z.
Marián Šóth.
Každý poistenec Dôvery bude mať možnosť objednať sa na vyšetrenie do ambulancie lekára –
člena ASL SR. Týka sa to ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých, všeobecných
lekárov pre deti a dorast, gynekológov a špecialistov, ktorých v rokovaniach s Dôverou
zastupuje ASL SR. Poistenci Dôvery by sa na takzvané prvovyšetrenie k špecialistovi mali
dostať najneskôr do troch týždňov.
“Vďaka možnosti objednať sa na konkrétny termín vyšetrenia si naši pacienti ušetria čas na
iné aktivity a keď pôjdu prvýkrát k špecialistovi, vedia, že nebudú čakať dlhšie ako tri týždne.
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To sú dve zásadné novinky v spolupráci s ASL SR, ktoré pomôžu aj lekárom, aby dosiahli
lepší manažment pacienta a ušetrený čas využili na jeho liečbu. Našim ďalším krokom je
dosiahnuť podobnú dohodu aj s ostatnými lekármi,” uviedol generálny riaditeľ Dôvery Martin
Kultan.
Ambulantný sektor potrebuje dofinancovanie
Asociácia súkromný lekárov opätovne poukazuje na nevyhnutnosť dofinancovania
zdravotníctva s dôrazom na ambulantný sektor.
“V súčasnom systéme nedofinancovania a perzekúcií ambulantných lekárov, s pribúdajúcimi
povinnosťami, s neúmernými sankciami, v systéme bez možnosti navýšenia platieb od
zdravotných poisťovní, kedy sme opakovane boli nútení predĺžiť zmluvy so zdravotnými
poisťovňami bez úpravy platieb za zdravotnú starostlivosť vykonávanú na našich
ambulanciách, hrozí kolaps siete ambulantných lekárov, hazardujeme s dostupnosťou
zdravotnej starostlivosti na ambulanciách, ktorú už aj v súčasnosti samotné zdravotné
poisťovne v niektorých odbornostiach vnímajú ako kritickú,” upozornil Šóth.
Asociácia preto víta čiastočnú úpravu finančných podmienok, na ktorej sa po opakovaných
rokovaniach dohodli so zdravotnou poisťovňou Union a aj so zdravotnou poisťovňou Dôvera.
Union ZP taktiež prepláca CRP vyšetrenie
Hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová uviedla, že zdravotná
poisťovňa už od svojho vzniku, teda 10 rokov, prepláca CRP vyšetrenie u všetkých lekárov,
ktorí majú náležité prístrojové vybavenie a to pre dospelých, aj pre deti. “Len v minulom roku
takto spotrebovali naši poistenci asi o 50 tisíc balení antibiotík menej. Okrem toho preplácame
aj EKG vyšetrenie priamo na ambulancii, takže pacient nemusí navštíviť ešte aj lekára –
špecialistu,” priblížila.
Rovnako, už 10 rokov, zmluvné podmienky umožňujú lekárom, aby mali v starostlivosti aj
chronických pacientov. “Od nášho vzniku uzatvárame každoročne také zmluvné podmienky
pre poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti, vrátane jednodňovej chirurgie, ktoré
umožňujú poistencovi po chirurgickom zákroku skorý návrat do domáceho prostredia,”
doplnila hovorkyňa. Union ZP tento rok odštartovala novinku – program manažmentu
poistencov od narodenia, až po starobu, v zdraví, aj v prípade vážnych ochorení s názvom
“Kompas zdravia”.
Štát navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na 480 eur
(pravda.sk; 08/08/2017; SITA ; Zaradenie: Profesia)
https://profesia.pravda.sk/zamestnanie/clanok/437711-stat-navrhuje-zvysit-minimalnu-mzduna-480-eur/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na
Slovensku od začiatku budúceho roka zo súčasných 435 eur na 480 eur. Vyplýva to z
materiálu, o ktorom má budúci týždeň v pondelok rokovať Hospodárska a sociálna rada SR
(HSR). Išlo by o nárast o 10,34 %.
Rezort práce takýto nárast najnižších zárobkov navrhuje "po posúdení celkovej sociálnej
situácie v Slovenskej republike za predchádzajúci kalendárny rok a vzhľadom na očakávaný
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pozitívny makroekonomický vývoj v roku 2017". Navrhované zvýšenie sumy minimálnej
mzdy je podľa ministerstva o 7,04 percentuálneho bodu vyššie, ako jej minimálny nárast,
vyplývajúci z valorizačného mechanizmu úpravy sumy minimálnej mzdy podľa zákona, ktorý
predstavuje3,3 %.
Rezort práce predloží na budúcotýždňové rokovanie tripartity vlastný návrh na zvýšenie
minimálnej mzdy vzhľadom na to, že zamestnávatelia a odborári sa do 15. júla tohto roka na
novej sume minimálnej mzdy nezhodli. Svoj návrh na zvýšenie minimálnej mzdy predložila
len Konfederácia odborových zväzov SR. Podľa odborárov by mali najnižšie hrubé mesačné
zárobky budúci rok na Slovensku predstavovať 492 eur mesačne.
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, ani Republiková únia zamestnávateľov
(RÚZ) s odborármi o novej sume minimálnej mzdy nerokovali. "O minimálnej mzde je dávno
rozhodnuté ešte predtým, než sa malo sadnúť za rokovací stôl," povedal ešte koncom apríla
tohto roka v reakcii na návrh odborárov prvý viceprezident RÚZ Luboš Sirota.
Zamestnávatelia podľa Sirotu začínajú rezignovať na to, či zvyšovanie minimálnej mzdy na
Slovensku má byť takou veľkou témou. "Máme negatívne skúsenosti s pokusmi dosiahnuť
dohodu na úrovni bipartity," povedal o rokovaniach s odborármi o minimálnej mzde.
Ak sa do konca augusta na rokovaní tripartity nedohodne úprava sumy mesačnej minimálnej
mzdy navrhnutej ministerstvom, rezort práce predloží do 30. septembra na rokovanie HSR
návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy a následne návrh
nariadenia predloží na rokovanie vlády.
Razantné zvyšovanie minimálnej mzdy na tohtoročných prvomájových oslavách už vopred
avizoval predseda Smeru-SD a súčasne premiér Robert Fico. Smer-SD chce podľa Fica
dynamicky pristúpiť k zvyšovaniu minimálnej mzdy tak, aby sa už v roku 2018 "razantne
priblížila k 500 eurám mesačne a aby v roku 2019 už aj prekročila 500 eur. Musíme mať
najvyššiu minimálnu mzdu v krajinách V4 a na tomto aj robíme," vyhlásil vtedy premiér.
Minimálna mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila zo 405 eur na 435 eur. Od
začiatku minulého roka najnižšie zárobky stúpli z pôvodných 380 eur na 405 eur. Od roku
2015 išlo o nárast minimálnej mzdy z 352 eur na 380 eur. Súčasne sa od začiatku roka 2015
zaviedla odpočítateľná položka na zdravotné odvody v sume 380 eur. Zamestnanci, ktorých
hrubý príjem je nižší ako 570 eur mesačne, tak majú vyššiu čistú mzdu.

Nemci do penzie až 70-roční?
(Pravda; 183/2017; 09/08/2017; s.: 14; čtk ; Zaradenie: Svet)
Mladí Nemci by sa mali pripraviť na to, že pôjdu do penzie najskôr vo veku 70 rokov, lebo v
opačnom prípade by dôchodkový systém nebol udržateľný. Uviedli to experti z ekonomického
ústavu DIW. V súčasnosti chodia Nemci do dôchodku vo veku 65,5 roka. Muži sa dožívajú v
priemere 78,4 roka a ženy 83,4 roka. Do roku 2060 sa má tento vek u mužov zvýšiť o 6 rokov
a u žien o 5 rokov.
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Rôzne – Výber z tlače (9. augusta 2017 – TASR)
Minimálna mzda na Slovensku by v budúcom roku mala dosiahnuť 480 eur. V porovnaní
s týmto rokom by sa tak mala zvýšiť o 45 eur. Zvýšiť minimálnu mzdu z tohtoročných 435 eur
na 480 eur navrhlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Odborári so
zamestnávateľmi sa totiž rovnako ako každý rok nedohodli na raste minimálnych platov. Ak
návrh odobrí vláda, pôjde o najvyšší nárast minimálnej mzdy v histórii. Viac informácií
prináša denník PRAVDA na titulnej a štvrtej strane v článku s názvom "Minimálnu mzdu čaká
historický skok".
Najmenší mobilný operátor na Slovensku Štvorka získa zrejme nového spolumajiteľa, píše
denník SME na titulnej strane v príspevku pod názvom "Pošta uvažuje o vstupe do Štvorky"
a na siedmej strane v článku s názvom "Štátna pošta asi kúpi podiel vo Štvorke". Slovenská
pošta asi akcionársky vstúpi do spoločnosti Swan Mobile, ktorá operátora prevádzkuje. Za
desaťpercentný podiel v najmenšom mobilnom operátorovi by zaplatila milión eur. "Je
pravdepodobné, že túto možnosť využijeme", povedal v rozhovore pre denník generálny
riaditeľ pošty Róbert Gálik.
Rekordný záujem o športovo-úžitkové vozidlá i nábeh automobiliek na výrobu nových
modelov výrazne zdržuje ich dodacie lehoty, informuje denník HOSPODÁRSKE NOVINY.
Záujem o SUV segment výrazne rastie. V súčasnosti je na Slovensku každé tretie novopredané
auto SUV, pričom minulý rok to bolo približne každé štvrté. Veľký záujem však vyústil do
problémov s dodávkami. Najdlhšie si momentálne zákazník počká na Seat Ateca, ktorý sa tak
ako Kodiaq od Škody, po uvedení na trh stretol s veľkým záujmom. Téme sa denník
podrobnejšie venuje na titulnej strane v článku pod názvom "SUV hystéria. Na nové vozidlo
si počkáte aj rok" a na strane 10 v článku s názvom "Pár mesiacov až rok: na SUV si počkáte".
"Slováci ako prví zmapovali úrazy mozgu v Európe", uvádza DENNÍK N na strane 14,
ktorý avizuje tému na titulnej strane pod názvom "Slováci zmapovali úrazy mozgu".
Epidemiológ Marek Majdan z Katedry verejného zdravotníctva Trnavskej univerzity a jeho
tímy sa v dvoch štúdiách, ktoré vyšli vlani v časopise Lancet: Public Health a minulý mesiac
v magazíne Plos Medicine, zaoberali problematikou úmrtnosti a incidencie úrazov mozgu.
Autori čerpali z dát Eurostatu a zistili, že v celej Európe s populáciou viac ako 700 miliónov
ľudí si úrazy mozgu v roku 2012 vyžiadali 2,1 milióna hospitalizácií a 82.000 úmrtí.
Fatálnych úrazov mozgu je na Slovensku asi 700 ročne, pričom väčšinou sa to týka mužov
a príčinou sú pády.
Dcéra Vladimíra Mečiara Magdaléna Gáliková figuruje vo firmách, ktoré sa topia
v dlhoch, zistil denník PLUS JEDEN DEŇ. Gáliková podniká v oblasti hotelierstva
a v gastronómii. Jej firmy sa podľa výpisu z obchodného registra venujú aj upratovacej
činnosti, organizovaniu školení či reklame. Šesť zo šiestich firiem, v ktorých podnikateľka
figuruje, skončilo vlani v strate, uvádza denník na titulnej strane v príspevku "Dlžoby takmer
30-tisíc!" a na štvrtej a piatej strane v článku s názvom "Dlhy na daniach aj na poistnom".
Denník NOVÝ ČAS na šiestej strane v článku s názvom "Trávnik v nedeľu nepokosíte!"
informuje o tom, že Záhorská Bystrica spustila kampaň Rešpektujte nedeľný pokoj, ktorý má
byť výzvou k tomu, aby sa obyvatelia počas sviatkov a nedieľ vyvarovali kosenia trávy,
pílenia dreva, či hlučnej stavebnej činnosti. Ku kampani starostu Jozefa Krúpu primäli najmä
požiadavky miestnych. Pravidlá bude chcieť neskôr pretaviť aj do všeobecne záväzného
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nariadenia (VZN).
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