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ANS: Na zvýšenie minimálnej mzdy budú nemocnice potrebovať milióny eur
(Dátum: 15.08.2017 14:06 Autor: KLEP Priorita: 4 Kategória: Zdravotníctvo – zdr)
Bratislava 15. augusta (TASR) – Zvýšenie minimálnej mzdy na 480 eur v budúcom roku
by pre malé a stredné nemocnice znamenalo nárast na mzdy o milióny eur. Asociácia
nemocníc Slovenska (ANS), ktorá reprezentuje desiatky zariadení, preto upozorňuje, že
zdravotníctvo bude potrebovať ďalšie peniaze.
"Odhad dopadu zvýšenia minimálnej mzdy na rok 2018 je približne päť miliónov eur.
Odhadovaný ročný dopad zvýšenia minimálnej mzdy a nárastu priemernej mzdy na mzdové
nároky nemocníc ANS v roku 2018 vrátane odvodov je približne 13,4 milióna eur, v dôsledku
čoho bude potrebné ďalšie dofinancovanie rezortu zdravotníctva," uviedla v stanovisku ANS.
Tripartita sa vráti k rokovaniam o výške minimálnej mzdy pre budúci rok opäť
v septembri. Sociálni partneri majú stále nezhody vo výške minimálnej mzdy na budúci rok.
Na pondelkovom (14.8.) rokovaní tripartity predložili svoje pripomienky. Rezort práce však
trvá na svojom návrhu, aby minimálna mzda od budúceho roka stúpla na 480 eur zo 435 eur
a túto sumu plánuje predložiť aj o mesiac.
___________________________________________________________________________
Sociálni partneri sa k rokovaniam o minimálnej mzde vrátia
(24hod.sk; 14/08/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Ekonomika)
http://www.24hod.sk/video-socialni-partneri-sa-k-rokovaniam-o-minimalnej-mzde-vratiacl529540.html
Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter.
Bratislava 14. augusta (TASR) – Tripartita sa vráti k rokovaniam o výške minimálnej mzdy
pre budúci rok opäť v septembri. Sociálni partneri majú stále nezhody vo výške minimálnej
mzdy na budúci rok. Na dnešnom rokovaní tripartity predložili svoje pripomienky. Rezort
práce však trvá na svojom návrhu, aby minimálna mzda od budúceho roka stúpla na 480 eur
zo 435 eur a túto sumu plánuje predložiť aj o mesiac.
Posun v rokovaniach o minimálnej mzde nenastal. Konfederácia odborových zväzov (KOZ)
SR trvá na svojom návrhu 492 eur, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ)
SR nesúhlasila s výškou, ktorú predkladalo ministerstvo, Republiková únia zamestnávateľov
(RÚZ) sa nevyjadrila a Združenie miest a obcí Slovenska zobralo na vedomie návrh. "Ďalší
postup bude taký, že na septembrovú tripartitu predložím návrh, ktorý pôjde následne do
vlády," priblížil po skončení rokovania minister práce Ján Richter (Smer-SD).
Rezort podľa jeho slov nemá v pláne meniť svoj návrh. "Som pripravený predložiť taký istý
návrh, teda vo výške 480 eur. V tejto chvíli je to aj otázka politických rokovaní, minimálne v
rámci vládnej koalície," doplnil Richter s tým, že rezort je ochotný so sociálnymi partnermi
diskutovať aj o stanovení určitého vzorca, podľa ktorého by sa mala minimálna mzda
zvyšovať, ako aj o tzv. odvetvovej minimálnej mzde.
Po stanovení vzorca volajú najmä zástupcovia zamestnávateľov. "Minimálna mzda
nevychádza zo žiadneho vzorca, analýz. Je to proste kombinácia požiadaviek odborárov a
miera, do ktorej chce vláda túto požiadavku naplniť. Názor zamestnávateľov sa stáva
okrajový. Pokiaľ nie je mechanizmus, o ktorý sa možno oprieť, tak škoda o tom diskutovať,"
poznamenal prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský. Zároveň odmieta tvrdenia, že sa
zvyšovanie minimálnej mzdy nedotýka firiem. "Nám dávajú zväzy jasné signály, že
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minimálna mzda tak ako rastie u nás, že to nie je v poriadku. My zastávame stanovisko našich
členov. Tí nikdy nepovedali, že sú proti minimálnej mzde, akurát skoky, ktoré sa robia, sú
každoročne veľké a na rok 2018 je historicky najväčší," uviedol Malatinský s tým, že vplyv na
zamestnávateľov združených v AZZZ SR predstavuje okolo 50 miliónov eur, pritom len v
zdravotníctve predstavuje 12,5 milióna eur.
Podobný názor má aj RÚZ. "My ako zamestnávatelia nie sme proti zvyšovaniu miezd, ani
minimálnej mzdy. Za niekoľko desiatok rokov sme sa nedohodli a určila ju vždy vláda.
Akékoľvek dopady ukáže trh práce v daných regiónoch. Sú dobré ekonomické pomery, ale tie
sa môžu zmeniť," upozornil prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga s tým, že minimálna mzda
má vplyv aj na ďalšie tarifné triedy. "Aj tie sa musia upravovať. Má nadväznosť aj na
príplatky. V mnohých firmách, kde je viaczmenná prevádzka, alebo je prostredie s rizikom,
tak tam sa vyplácajú príplatky a automaticky sa zvyšujú náklady pre zamestnávateľov,"
vysvetlil Kiraľvarga.
Odborári trvajú na svojom návrhu a ich presadzované zvýšenie je podľa nich podložené
ekonomickým vývojom. "Zamestnávatelia svoj návrh nepredložili. Viac sme sa dotkli
nastavenia mechanizmu valorizácie minimálnej mzdy do budúcnosti. Sme otvorení o takejto
veci diskutovať. Nemali by sme sa vzdávať priestoru, ktorý nám dáva tripartita,"
skonštatovala viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.
Združenie miest a obcí Slovenska o minimálnej mzde rokovalo s odborármi. "Berieme ju ako
štandardný nástroj a berieme návrh ministerstva na vedomie," dodal predseda združenia Jozef
Turčány.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
Na preventívky chodí len 20 % poistencov
(15. augusta 2017, SITA)
Dospelí Slováci nechodia na preventívne prehliadky v takej miere, ako by mali. Vyplýva to z
údajov od všetkých zdravotných poisťovní, ktoré zozbierala spoločnosť Falck Healthcare.
Podľa údajov z poisťovní en zhruba 20 % dospelých absolvovalo minulý rok preventívnu
prehliadku u svojho praktického lekára.
Najzodpovednejšie pristupujú k svojmu zdraviu v prípade zubnej starostlivosti. Minulý rok si
dalo zuby prezrieť odborníkom v rámci prevencie zhruba polovica všetkých poistencov.
Rozsah preventívnych vyšetrení sa zvýši
Onedlho sa pritom pacientom rozšíri rozsah vyšetrení v rámci prevencie.
Ako uviedol všeobecný lekár pre dospelých z Polikliniky Falck JUH v Trenčíne Tibor
Guštafík, pribudnú pečeňové testy u dorastu a dospelých, čo privítal. “Ochorenia pečene sa
nikde nesledujú a veľakrát sa o nich dozvieme, keď už je stav vážny. Tí pacienti, ktorých čaká
operácia, chodia na predoperačné vyšetrenia a vtedy sa zisťuje aj stav pečene. Až vtedy sa
zistí, že človek trpí vážnym ochorením pečene, ale lekár nevie zistiť či ide o dlhodobý proces
alebo stav pečene ovplyvnilo iné ochorenie,“ vysvetlil Guštafík.
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Ďalšia novinka, ktorá by mala začať platiť po schválení novely zákona o zdravotnej
starostlivosti v parlamente, sa týka stomatológov. Mali by v rámci preventívnych prehliadok
prehmatať svojim pacientom aj uzliny.
Deti a dorast budú mať podľa návrhu nárok na ošetrenie zubnej skloviny fluórom.
Zaostávajú aj ženy, najmenej prehliadok je u urológov
Najzodpovednejšie pristupujeme k prevencii v prípade detí. Až okolo 60 % detí do 18 rokov
navštívilo svojho praktického lekára.
Naopak, aj napriek osvete a otvoreniu diskusie na tému rakoviny krčka maternice navštívila
svojho gynekológa vlani len približne tretina žien. Najhoršie sme na tom s preventívnymi
prehliadkami u urológa.
Podľa Guštafíka, muži často prídu na lekárske ošetrenie až po výzvach svojich partneriek.
„Preto by som chcel apelovať na ženy, aby to robili aj naďalej a starali sa nielen o svoje
zdravie, ale aj zdravie celej rodiny,“ uzavrel Guštafík.
Na čo máte právo
Zo zákona má každý občan Slovenskej republiky právo na preventívnu prehliadku
u všeobecného lekára pre deti a dorast, resp. všeobecného lekára pre dospelých, stomatológa,
gynekológa, urológa a gastroenterológa.
Všeobecný lekár:
•

1x za dva roky, ľudia od 15 rokov

•

1x ročne darcovia krvi a zdravotne postihnutí

Gynekológ:
•

1x ročne ženy nad 18 rokov (alebo od prvého tehotenstva)

•

1x mesačne tehotné

•

1x za dva roky – ultrasonografické vyšetrenie prsníkov

•

1x za dva roky – mamografické vyšetrenie, od 40 rokov

Urológ:
•

1x za tri roky, muži od 50 rokov

Zubár:
•

1x polročne, do 18 rokov

•

1x ročne, nad 18 rokov

•

2x v tehotenstve, raz na začiatku a raz pred koncom tehotenstva

Gastroenterológ:
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•

1x za 10 rokov, nad 50 rokov alebo ak sa v rodine vyskytuje rakovina konečníka či
hrubého čreva, (preventívne kolonoskopické vyšetrenie)

(Zdroj: Falck Healthcare)
Aplikáciu na zistenie interakcií liekov sprístupnili pre verejnosť
(15. augusta 2017, SITA)
Slovenská lekárnická komora sprístupnila (SLeK) svoj projekt na zistenie interakcií liekov už
aj pre verejnosť.
Aplikácia umožňuje rýchle a zrozumiteľné vyhodnotenie rizika užívanej kombinácie liekov.
Je súčasťou celoslovenského osvetového projektu Interakcie liekov, ktorý SLeK odštartovala
už v júni sprístupnením aplikácie pre lekárnikov zapojených lekární. Tí tak získali možnosť
identifikovať riziko prípadnej interakcie priamo pri výdaji liekov.
V súčasnosti je verejná časť stránky www.interakcieliekov.sk plne funkčná a dostupná online
na akomkoľvek zariadení pripojenom k internetu.
Stačí vedieť názov lieku
Ako uviedol prezident SLeK Ondrej Sukeľ, ide o jedinú pacientsku aplikáciu, ktorá pracuje
s rozsiahlou databázou liekových interakcií, pravidelne aktualizovanou na základe najnovších
vedeckých poznatkov.
“Zároveň je to jediná aplikácia, poskytujúca pacientovi zrozumiteľné zhodnotenie
potenciálnej interakcie s následnou možnosťou dohodnúť si termín konzultácie tejto
interakcie s odborníkom – farmaceutom,“ dodal.
Pacientovi stačí poznať názvy svojich liekov, mať prístup na internet a e-mail. Pri
akomkoľvek probléme s použitím aplikácie majú pacienti možnosť využiť ju priamo
v zapojenej lekárni.
V ČR sa podobný projekt osvedčil
Pacientska aplikácia je finálnou fázou projektu. Prvým krokom boli vzdelávacie podujatia, na
ktorých farmaceuti získali podrobné poznatky o liekových interakciách, ich princípoch,
rizikových skupinách liekov, dostali rozsiahle tlačené materiály a absolvovali záverečný test
preverujúci ich vedomosti.
V druhej fáze bola aplikácia nasadená v lekárňach. Už od júna tak pacienti mali možnosť
bezplatného vyhodnotenia interakcií nimi užívaných liekov v ktorejkoľvek z 200 zapojených
lekární.
Podobný projekt realizovaný v Českej republike priniesol závažné výsledky. V období od 1.
júla 2014 do 31. januára 2016 bolo v ČR zodpovedaných 29 263 otázok na liekové interakcie,
pričom u viac než tretiny bola zistená aspoň jedna klinicky závažná interakcia.
“Tiež bolo identifikovaných 2 825 duplicít pri užívaní liekov,“ uviedol Josef Suchopár, autor
databázy liekových interakcií a riaditeľ spoločnosti DrugAgency a. s., ktorá je hlavným
partnerom projektu.
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Legislatíva v oblasti prehliadok mŕtvych tiel by sa mala upraviť
(15. august 2017, SITA)
Právna úprava má okrem iného za cieľ upraviť pôsobnosť úradu pre dohľad, ustanovenia
zamerané na povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, lekára alebo organizátora pri
vykonávaní prehliadok mŕtvych tiel.
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR upravuje organizáciu a financovanie vykonávania
prehliadok mŕtvych tiel. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá je
aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Za činnosti spojené s vykonávaním prehliadok mŕtvych tiel a nariaďovanie a vykonávanie
pitiev zodpovedá Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).
Novela zákona má okrem iného za cieľ upraviť pôsobnosť ÚDZS, ustanovenia zamerané na
povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, lekára alebo organizátora pri vykonávaní
prehliadok mŕtvych tiel, ale aj inštitút ukladania pokút za porušenie povinností.
Rezort zdravotníctva navrhuje vykonanie prehliadok mŕtvych tiel v prípade, ak ide o úmrtie
osoby v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti a vykonanie prehliadok
mŕtvych tiel v prípade, ak ide o úmrtie osoby mimo zdravotníckeho zariadenia.
“V zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti vykonanie prehliadky mŕtveho
tela zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý ho prevádzkuje. Je povinný
zabezpečiť, aby prehliadku mŕtveho tela vykonal prehliadajúci lekár, ktorý nebol ošetrujúcim
lekárom osoby a ani lekárom v rámci konzília zomretej osoby pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti pri poslednej hospitalizácii,” píše sa v materiáli.
V prípade úmrtia mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti navrhuje
ministerstvo, že ten, kto sa dozvie o úmrtí osoby mimo zdravotníckeho zariadenia, takúto
skutočnosť ohlási operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby alebo policajnému
zboru, ktorý vybavia prehliadku mŕtveho tela. Prehliadkou mŕtveho tela sa zisťuje čas a
príčina úmrtia.
Na prehliadky sa čakalo
Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela by sa tiež malo stať činnosťou vo verejnom záujme v
rámci výkonu zdravotníckeho povolania. Takáto úprava je podľa rezortu zdravotníctva
nevyhnutá, pretože v aplikačnej praxi sa povinnosť vykonávania prehliadok mŕtvych tiel
bagatelizovala.
“Stávalo sa, že mŕtve telo osoby muselo mimo úmrtia v zdravotníckom zariadení na
prehliadajúceho lekára čakať aj viac ako 5 hodín, čo bolo vo vzťahu k rodinným príslušníkom,
občanom Slovenskej republiky a samotnému mŕtvemu telu neľudské, neetické a nemorálne,”
zdôraznil rezort zdravotníctva.
Novela upravuje aj pôsobnosť ÚDZS
Podľa zverejnených informácií úrad zodpovedá za organizovanie školení na vykonávanie
prehliadok mŕtvych tiel, vydávanie osvedčení o absolvovaní školenia, za uzatváranie zmluvy
na zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel na základe verejného obstarávania pre každý
samosprávny kraj samostatne, za vypracúvanie rozpisu vykonávania prehliadok mŕtvych tiel
lekármi, ktorí majú vydané oprávnenie pre ten samosprávny kraj, s ktorým nie je uzatvorená
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zmluva na zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel na základe verejného obstarávania a za
vydávanie oprávnení na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel.
“Navrhované kompetencie sa jednoznačne ustanovujú vo vzťahu k zodpovednosti za
organizáciu a financovanie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, ktoré v súčasnej aplikačnej
praxi nefungujú efektívne. Navrhuje sa, že prehliadajúcim lekárom je zdravotnícky pracovník
v povolaní lekár, ktorý má vydané Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
oprávnenie na vykonávanie prehliadky mŕtveho tela,” spresňuje materiál.
Rôzne – Výber z tlače (15. augusta 2017 – TASR)
V minulom roku rozdal štát v rámci investičných stimulov pre firmy 59,2 milióna eur.
Tento rok je, čo sa týka stimulov, iný. Štátna pomoc už za prvých šesť mesiacov tohto roku
presiahla minuloročné stimuly. "K dnešnému dňu bolo v roku 2017 podporených investičnou
pomocou 13 investičných zámerov, pričom celková štátna pomoc predstavuje 59 655 499
eur," povedal hovorca ministerstva hospodárstva Maroš Stano. Viac informácií prináša denník
HOSPODÁRSKE NOVINY na titulnej strane v článku s názvom "Za pol roka získali firmy na
stimuloch viac ako vlani" a na desiatej strane v príspevku s názvom "Vláda investorov
ochotne dotuje. Oplatí sa jej to".
Denník SME informuje, že exministra vnútra Ľudovíta Hudeka ide štát odškodňovať.
Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR) totiž nedávno skonštatoval, že súdy porušili jeho
základné práva, keď sa im od októbra 2001 dodnes nepodarilo uzavrieť jeho súdny spor
týkajúci sa ochrany osobnosti. Hudek v ňom žaluje médiá za spájanie jeho osoby s
narkobarónom Bakim Sadikim. Exministrovi prekáža aj spájanie jeho mena s únosom
Michala Kováča mladšieho, píše denník na tretej strane v príspevku s názvom "Exministra
Hudeka štát odškodní".
Podľa denníka PRAVDA sa na Slovensku vďaka vyšším platom a nižším cenám stavajú
autá pre ľudí dostupnejšie. V súčasnosti možno nové auto kúpiť už za sedem priemerných
platov a pri modeloch zvučnejších značiek za desať platov. Ceny rodinných vozidiel väčšiny
značiek sa výrazne znížili. Téme sa denník venuje na titulnej a desiatej strane v článku s
názvom "Autá padli pod 10-tisíc".
Exminister práce a bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) za SaS,
dnes nezávislý poslanec Jozef Mihál chce s Miroslavom Beblavým založiť do konca roka
novú stranu. Verí v spoločnú kandidátku s Progresívnym Slovenskom. V rozhovore pre
DENNÍK N ďalej skonštatoval, že predsedu SNS Andreja Danka považuje
za nevypočítateľného, no aj tak si vie v budúcnosti predstaviť, že by s SNS spolupracoval. So
stranou Smer-SD si to predstaviť nevie. Rozhovor denník uverejňuje na štvrtej a piatej strane
pod názvom "Predčasné voľby teraz nebudú".
Tyršovo nábrežie v Bratislave sa zmenilo na tábor pre turistov. Tí zaplnili miesta, na
ktorých v minulosti stál lunapark. Cudzinci tu zaparkovali desiatky karavanov, len včera (14.
augusta) tam stálo 25 vozidiel, informuje denník PLUS JEDEN DEŇ. Neoficiálny kemp na
lukratívnom mieste získava na popularite. Problém v tom nevidí bratislavský magistrát.
"Parkovanie karavanov alebo áut na Tyršovom nábreží nie je zakázané. Hlavné mesto
umožňuje využívať dočasne tento priestor, ktorý je v jeho správe. Vychádza tak v ústrety
turistom...," uviedla Veronika Šafáriková z oddelenia komunikácie magistrátu. Téme sa venuje
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denník na titulnej strane v článku s názvom "Kemp si rozložili v centre Bratislavy!" a na
ôsmej strane v príspevku s názvom "Kempujeme, kde sa nám páči!".
Regionálny úrad verejného zdravotníctva pri pravidelných týždenných kontrolách kvality
vody na kúpaliskách zistil v Aquaparku Senec nebezpečné látky vo vnútorných bazénoch.
Vedenie Aquaparku tvrdí, že konali hneď ako im boli oznámené výsledky. Tomáš Huber,
výkonný riaditeľ Aquaparku pre denník NOVÝ ČAS povedal, že opatrenia boli realizované v
nočných hodinách, aby neobmedzovali zákazníkov ani prevádzku. Z obnovených bazénov
hygienici opäť odobrali vzorky a až v pondelok večer potvrdili, že voda je opäť vhodná. Ľudia
sa v nej však kúpali, aj počas víkendu, keď ešte výsledky neboli, konštatuje denník na strane
šesť v článku "Púšťali ľudí do bazéna s baktériami?".
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