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Rovnaká mzda v celej EÚ. Podarí sa presadiť tento návrh odborárov?
(aktuality.sk; 11/08/2017; Martin Odkladal ; Zaradenie: Ekonomika)
https://www.aktuality.sk/clanok/512185/rovnaka-mzda-v-celej-eu-podari-sa-presadit-tentonavrh-odborarov/
Zástupcovia zamestnancov chcú presadiť radikálne návrhy v oblasti miezd v celej Európskej
únii. Analytici však varujú pred takýmito opatreniami.
Za rovnakú prácu aj rovnakú plácu. Taká je predstava európskych odborárov, ktorí chcú
presadiť jednotné mzdy v rámci nadnárodných korporácií v celej Európske únii.
V praxi by to znamenalo, že robotník v slovenskej automobilke by dostal rovnaký plat ako
jeho kolega v Nemecku alebo vo Francúzsku.
Zamestnanec bratislavského závodu VW by tak namiesto dnešných 1800 eur mesačne zarábal
v priemere približne 4000 eur.
Predstavitelia zamestnancov chcú tento radikálny návrh presadiť na celoeurópskej úrovni, a
preto začali vyvíjať nátlak na Brusel.
Mohlo by vás zaujímať:
Práca nie je tovar
Keby návrh prešiel, zamedzilo by to podľa odborárov diskriminácií, zároveň by sa
predchádzalo optimalizácií nákladov firiem prostredníctvom mzdových nákladov.
Nedochádzalo by k špekulatívnym presunom výroby do krajín s lacnejšou pracovnou silou.
"Treba si uvedomiť, že ľudská práca je síce výrobným vstupom, ale nie je tovar, za ktorý je
možné zjednávať čo najnižšiu cenu. Mala by byť adekvátne ohodnotená bez ohľadu na to, kde
bol tento vstup realizovaný," vysvetľuje viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov
Monika Uhlerová.
Odchod investorov
Ekonómovia však pred takýmito návrhmi varujú, pretože by slovenskej ekonomike viac
ublížili než pomohli.
"Unifikácia miezd v rámci korporácii by zásadným spôsobom znížila atraktivitu Slovenska
pre investorov," upozorňuje Martin Kahanec, riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum
práce.
Rozvinutejšie krajiny únie majú vraj výrazne lepšie školstvo, vedu a podmienky rozvoja
ľudského kapitálu. "Prečo by investor investoval do zaučenia horšie pripravených slovenských
pracovníkov, keď by ho nakoniec stáli rovnako ako nemeckí či holandskí?" kladie si otázku
Kahanec.
Nedávalo by podľa neho zmysel, aby zahraničné firmy znášali investičné riziká v menej
rozvinutej a horšie spravovanej krajine a následne výrobky vyvážali do západnej Európy.
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Navyše jednotlivé pracovné trhy sú celkom odlišné vzhľadom na reguláciu, zdaňovanie a
cenové hladiny. Čiže jednotné mzdy by nemohli reflektovať tieto rozdiely.
Ohrozené pracovné miesta
Kahanec síce pripúšťa, že nie všetci zahraniční investori by odišli zo Slovenska alebo
ostatných stredoeurópskych krajín, avšak toto opatrenie by ohrozilo tisícky tunajších
pracovných miest.
Rovnaké platy skôr nahrávajú zamestnancom v západných štátoch, pretože by sa tým znížilo
riziko presunu pracovných miest do zahraničia. Preto návrh odborárov z nových členských
krajín podporujú aj ich kolegovia z vyspelejších štátov únie.
Dobiehame západ
Paradoxné je, že zástupcovia zamestnancov prichádzajú s požiadavkou umelého
zjednocovania miezd v čase, keď platy vo východnej Európe celkom svižne dobiehajú tie
západoeurópske.
Tempo zvyšovania zárobkov na Slovensku bolo za posledných sedem rokov u nás jedno z
najvyšších v celej EÚ. Ročné príjmy priemerného Slováka sa od roku 2009 zvýšili o viac ako
11 percent.
Napríklad v susednom Rakúsku sa za túto dobu takmer nezmenili a v Taliansku sa dokonca
znížili o 1,4 percenta.
Brusel je zdržanlivý
Európska komisia (EK) zatiaľ nie je naklonená takémuto návrhu, aj keď už začala bojovať
proti sociálnemu dumpingu. Podľa komisie by už zamestnanci, ktorí sú vyslaní do zahraničia,
mali dostávať aspoň minimálnu mzdu v danej krajine.
Na druhej strane Brusel podporuje snahu odborárov o zvyšovanie minimálnej mzdy.
"Minimálna mzda a príjem predstavujú nielen spôsob, ako občanom a pracovníkom v EÚ
zabezpečiť určitý prah dôstojnosti, ale aj prostriedok boja proti sociálnemu dumpingu," hovorí
Zuzana Harvanová zo Zastúpenia Európskej komisie v SR.
Komisia zároveň zdôrazňuje, že určenie minimálneho zárobku je v právomociach členských
štátov. Dodáva, že by nemal byť a ani nemôže byť rovnaký v celej únii, ako požadujú
odborári.
Minimálna mzda vo vybraných krajinách EÚ:
Krajina
Belgicko
Bulharsko
Česko
Estónsko

Minimálna mzda (mesačne)
1531,93 E
235,62 E
407,64 E
470 E
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Francúzsko
Nemecko
Grécko
Maďarsko
Írsko
Holandsko
Poľsko
Portugalsko
Slovensko
Slovinsko
Španielsko
V. Británia
Rumunsko
Zdroj - eurofound.europa.eu

1480,27 E
8,84 E (za hodinu)
586,08 E
412,91 E
9,25 E (za hodinu)
1551,60 E
454,52 E
557 E
435 E
804,96 E
707,60 E
8,80 (za hodinu) E
321,17 E

Štát má páky
Aj šéf Inštitútu zamestnanosti Michal Páleník neodporúča, aby bola minimálka rovnaká v
celej EÚ.
"Toto nie je problém Slovenska, pretože minimálna mzda na Slovensku stále rastie.
Problémom je jej dodržiavanie. Približne pätina všetkých štátnych zamestnancov totiž zarába
v skutočnosti menej," vysvetľuje Páleník.
Podľa neho má štát ako najväčší zamestnávateľ v rukách veľké možnosti, ako môže zvyšovať
mzdovú úroveň v celej ekonomike – tým že dobre zaplatí svojim pracovníkom.
Svidnícka nemocnica otvorila novú kardiologickú ambulanciu
(11. augusta 2017, SITA)
Nová ambulancia si vyžiadala investície 60 tisíc eur.
Nemocnica Svet zdravia Svidník zavŕšila rekonštrukciu kardiologickej ambulancie, ktorá
poskytuje komplexnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov s ochoreniami srdca
a ciev. Ako sieť nemocníc informovala, vo Svidníku zaviedla množstvo inovatívnych
vyšetrení zvyšujúcich presnosť kľúčovej diagnostiky.
Nová ambulancia si vyžiadala investície v hodnote 60-tisíc eur a svoje služby poskytuje
pacientom všetkých zdravotných poisťovní.
V ambulancii zaviedli úplnú novinku – transezofageálne echokardiografiu. Základný princíp
vyšetrenia je rovnaký s normálnym echokardiografickým vyšetrením. Rozdiel je v tom, že
ultrazvuková sonda sa neprikladá na hrudník, ale je umiestnená na konci tzv. endoskopu,
ktorý sa ústami zavádza do pažeráka.
Pomocou tohto cezpažerákového echo vyšetrenia možno presnejšie odhaliť krvné zrazeniny
v srdci, chlopňové chyby a defekty. Samotné technické vybavenie si vyžiadalo investíciu
50-tisíc eur.
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Nový primár psychiatrickej liečebne
Svidnícka nemocnica súčasne predstavila nového primára psychiatrickej liečebne, ktorá bola
otvorená minulý rok. Pavol Balašic prišiel do Svidníka zo Psychiatrickej nemocnice
v Michalovciach. Na novom oddelení pôsobí od apríla 2017 ako lekár. Začiatkom augusta bol
vymenovaný za primára.
„Mojou ambíciou je, aby sme pacientom poskytovali prístup k modernej a efektívnej
farmakoterapii,” uviedol nový primár.
Psychoterapeutickú starostlivosť plánuje rozšíriť o edukácie pacientov a príbuzných. V
najbližších týždňoch terapeutický tím posilní vyškolená sestra, ktorá sa bude venovať tréningu
kognitívnych funkcií u pacientov s kognitívnym deficitom.
“Po dokončení telocvične v priestoroch liečebne máme v pláne využívať fyzické cvičenie,
aeróbnu aktivitu a strečing ako pomocnú terapeutickú entitu pri liečbe duševných porúch,“
vysvetlil najbližšie plány Balašic.
Chystajú diabetologickú ambulanciu
K ďalším rozvojovým plánom svidníckej nemocnice patrí aj otvorenie diabetologickej
ambulancie, ktorá doteraz v nemocnici chýbala. Aj tá bude určená pre poistencov všetkých
zdravotných poisťovní a sprevádzkovaná by mala byť v najbližších dňoch.
Ambulancia bude fungovať pod vedením Viliama Vaníka.
„V popredí záujmu ambulancie bude najmä cukrovka, poruchy metabolizmu tukov a
vzhľadom na hromadný výskyt v spoločnosti tiež obezita,” uviedol Vaník.
Ambulancia sa bude zaoberať aj ostatnými metabolickými ochoreniami, úzko prepojenými na
iné špecializované odbory vnútorného lekárstva. Starostlivosť o pacientov bude zahŕňať
prevenciu, diagnostiku, liečbu a poradenstvo.
Rôzne – Výber z tlače (11. augusta 2017-TASR)
Denník PRAVDA na titulnej strane píše o prínose šrotovného, ktoré zavádza Nemecko.
Podľa článku s názvom "Zo Západu ide šrotovné", výsledkom môže byť rast zamestnanosti
i platov na Slovensku. V pokračovaní článku na stranách 10 a 11 sa tiež uvádza, že Slovenku
môže pomôcť podpora predaja automobilov s naftovým motorom.
Denník PLUS JEDEN DEŇ na strane dva a tri predstavuje slovenské cyklotrasy v článku
pod názvom "12 NAJkrajších cyklotrás u nás". Ako prvú uvádza Ružínsky okruh v okolí
Košíc, výpočet trás pre nadšencov bicyklovania aj rodiny s deťmi uzatvárajú Biskupické luhy
okolo Dunaja. Denník pri plánovaní výletu odporúča starostlivo zvážiť sily, neoplatí sa ich
prepínať.
Bývalá slovenská premiéra Iveta Radičová v rozhovore vysvetľuje, ako škandál
s eurofondami ubližuje našej vede. Rozhovor prináša DENNÍK N pod názvom "Radičová:
V tejto vláde ide o peniaze a o pozície" na stranách štyri a päť. Okrem iného sa v ňom
vyjadrila, že v tejto koalícii riešia konflikty ich zakrývaním alebo prehliadaním.
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Štatistický úrad SR porovnal júnové ceny z roku 2017 vybraných druhov potravín
s cenami z rovnakého obdobia minulého roku. Vyplýva z neho zdraženie bravčového karé
s kosťou, za ktoré zaplatíme o 30 % viac. Na pultoch sa nájdu aj drahšie mliečne výrobky.
Oplatí sa kupovať citróny, karotku, zeler a konzumné zemiaky, uvádza sa v článku s názvom
"Za bravčové karé zaplatíme až o 30 % viac!" na strane dva a tri denníka NOVÝ ČAS.
Študenti organizujúci protikorupčné pochody neprestali pracovať ani v lete. Svoju úlohu
vidia v motivovaní ľudí k zamysleniu, aby si uvedomili potrebu zmien. S súčasnosti sa venujú
zberu podpisov pod petíciou, aby sa ich požiadavkami začal zaoberať parlament. V článku
"Organizátori pochodov sa chcú presunúť do kaviarní" na strane dva denníka SME sa uvádza,
že sa im podarilo zatiaľ vyzbierať 70.000 podpisov. Protesty plánujú rozbehnúť opäť
v septembri.
Východ Slovenska prichádza o pracovné miesta. Fabrika v Michalovciach, ktorá vyrába
káblové zväzky do automobilov, sťahuje viaceré výrobné linky. S tým súvisí znižovanie počtu
zamestnancov. K ich úbytku prichádza stopnutím náboru ďalších pracovníkov a
nepredlžovaním zmlúv na dobu určitú. Či sa spoločnosť chystá slovenskú pobočku zavrieť,
ukážu najbližšie mesiace, uvádza sa v článku "Východ prichádza o prácu pre Rumunsko"
v denníku HOSPODÁRSKE NOVINY na strane desať.
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