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Financovanie sociálnych služieb sa má od budúceho roka zmeniť
(16. augusta 2017, TASR)
Systém financovania sociálnych služieb na Slovensku sa má od budúceho roka upraviť.
Vyplýva to z novely zákona z dielne rezortu práce, ktorou sa má na stredajšom (16.8.)
rokovaní zaoberať vláda.
Ministerstvo práce počíta s tým, že prijatím novely zákona o sociálnych službách sa zefektívni
systém viaczdrojového financovania, a to vďaka zavedeniu príspevku podľa stupňa
odkázanosti pre všetkých zriaďovateľov rovnako. Štát by tak mal z finančných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu zabezpečiť spolufinancovanie neverejných poskytovateľov sociálnych
služieb na lokálnej i regionálnej úrovni a verejných poskytovateľov týchto sociálnych služieb
na lokálnej úrovni.
Poskytnutý finančný príspevok bude účelovo viazaný na spolufinancovanie ekonomicky
oprávnených nákladov na mzdy a odvody zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby.
"Takto ustanovený mechanizmus posilní viaczdrojové financovanie sociálnych služieb a
prispeje k ich dlhodobej udržateľnosti a dostupnosti, prispeje tiež k podpore zamestnanosti a
zamestnateľnosti a riešeniu úrovne odmeňovania zamestnancov v sociálnych službách,"
predpokladá ministerstvo práce.
Spolufinancovanie sociálnych služieb prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva
práce je podľa doterajšej právnej úpravy rozdelené len podľa druhu sociálnej služby a je
viazané na počet miest podľa stavu registra poskytovateľov sociálnych služieb. Vo výške
finančného príspevku sa nerozlišuje, o akú formu poskytovanej sociálnej služby ide.
Zmeny vo financovaní podľa ministerstva však vytvoria priestor v rozpočtoch samosprávnych
orgánov na poskytovanie a zabezpečovanie aj ďalších druhov sociálnych služieb vo verejnom
záujme v rámci ich pôsobnosti. Taktiež by sa mal podporiť proces deinštitucionalizácie
sociálnych služieb rozvojom sociálnych služieb komunitného charakteru.
Novelou zákona sa má tiež zvýšiť povinný zostatok z príjmu prijímateľa sociálnej služby z
doterajšej výšky najmenej 1,4-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu na 1,65-násobok sumy životného minima.
Prijatie novely zákona bude mať negatívny vplyv na štátny rozpočet. V budúcom roku by si
mali zmeny zo štátnej kasy vyžiadať 44,7 milióna eur, v roku 2019 by mal vplyv predstavovať
59,2 milióna eur a v roku 2020 majú náklady dosiahnuť 65,9 milióna eur.
K novele zákona malo zopár výhrad Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), keďže jej
prijatie negatívne ovplyvní aj rozpočty samotných miest a obcí. Združenie nemalo výhrady k
zrovnoprávneniu poskytovania štátneho príspevku. Zásadne a dlhodobo však odmieta
zavedenie povinnosti uhradiť časť nákladov na prevádzku neštátnych sociálnych zariadení z
rozpočtu miest a obcí a taktiež nesúhlasí s tvrdením v doložke vplyvov k novele zákona, že
zdrojom krytia nárastu výdavkov alebo zníženia príjmov je zvýšenie výnosu z dane z príjmov
fyzických osôb.
"Je potrebné, aby sme sa o príspevok, ktorý štát poskytuje na pomoc, podelili s neverejnými
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poskytovateľmi rovnomerne, teda aby bol odstránený istý diskriminačný prvok a príspevok
bol poskytnutý každému rovnako," skonštatoval po pondelňajšom (14.8.) rokovaní tripartity
predseda ZMOS-u Jozef Turčány. Na druhej strane sa však podľa jeho slov nedá stopercentne
zabezpečiť to, aby bola zo strany mesta a obce naplnená povinnosť úhrady ekonomicky
oprávnených nákladov pre neverejných poskytovateľov.
"V mnohých prípadoch nie vždy je občan, ktorý si vyberá sám sociálne zariadenie, viazaný iba
na územie svojej obce alebo mesta, alebo regiónu. Tam sa dostávame do istých problémov.
Mali by sme sa baviť o tom, aby príspevok štátu bol nediskriminačne vyplácaný každému, a
to, čo si obec takpovediac zazmluvní, bolo v jej rukách a ekonomicky oprávnené náklady by
mali byť na rozhodovaní niekoho iného," dodal Turčány.
Ministerstvo uvažuje o vekovom limite pre primárov a prednostov
(16. augusta 2017, ZdN)
16. august 2017 - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR uvažuje o zavedení vekového limitu
pre primárov, prednostov a vrchné sestry v štátnych univerzitných nemocniciach
TASR to potvrdili dva od seba nezávislé zdroje. Rezort zámer zmeniť fungujúce procesy v
nemociach priznáva, o konkrétnostiach nehovorí.
Novinky by mala priniesť úprava zriaďovacích listín nemocníc. Uvažuje sa v nich o zavedení
vekového limitu pre primárov, ktorí by po novom nemohli mať viac ako 65 rokov. Primári sú
zodpovední za medicínsky chod oddelení. Rovnaký limit má byť aj pre vrchné sestry.
V prípade prednostov, ktorí zodpovedajú za vzdelávanie budúcich lekárov a zdravotníkov, má
byť veková hranica 70 rokov. V ministerskom návrhu sa podľa informácií TASR spomína aj
to, že by sa prednostovia zodpovedali rade riaditeľov, teda vedeniu nemocnice. V súčasnosti je
to univerzita.
Prípadné zavedenie vekových limitov by sa napríklad v Univerzitnej nemocnici Bratislava
(UNB), ktorá je najväčšou na Slovensku, dotklo niektorých primárov a prednostov. Nespĺňali
by ho primár Oddelenia Chirurgie ruky a Komplexu operačných sál v ružinovskej nemocnici
Ladislav Košťál či prednosta Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského (LF UK) a UNB v rovnakej nemocnici Ján Koller. Obidvaja sú vo
svojich odboroch považovaní za špičkových odborníkov.
Rezort pripravované zmeny v nemocniciach zatiaľ nekomentuje. "Ministerstvo zdravotníctva
sa kontinuálne snaží zlepšovať procesy v oblasti prevádzkových činností zdravotníckych
zariadení. V prvom kroku o týchto komunikujeme so samotnými zdravotníckymi
zariadeniami, následne informujeme médiá. Rovnaký postup sme zvolili aj v prípade prípravy
aktuálnych úprav prevádzkových činností," povedala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.
S akademickou obcou už ministerstvo o zámere komunikovalo. "Zmeny nariadenia sme
posudzovali na LF UK, aj na UK, materiál sme pripomienkovali, toho času sa materiál opäť
posudzuje na MZ SR," povedal pre TASR dekan LF UK v Bratislave, profesor Juraj Šteňo.
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Vo zvolenskej nemocnici ošetrili počas prázdnin množstvo úrazov detí
(16. augusta 2017, SITA)
Najviac detí prišlo s reznými ranami, zlomeninami a popáleninami
Od začiatku letných prázdnin do 14. augusta ošetrili v chirurgickej ambulancii a urgentnej
pohotovostnej službe v chirurgickej ambulancii Nemocnice Zvolen 346 detí. Lekári prijali
102 detí s reznými ranami, desať detí s popáleninami a 25 detí so zlomeninami.
Ostatní detskí pacienti mali pomliaždeniny končatín, jednoduché úrazy hlavy vrátane otrasov
mozgu. Informácie agentúre SITA poskytla tlačová hovorkyňa Alžbeta Sivá zo spoločnosti
Agel SK, do siete ktorej patrí Nemocnica Zvolen.
Podľa slov hovorkyne jedno dieťa utrpelo závažné tupé poranenie brucha s poranením
tenkého čreva, dieťa bolo preložené na detskú kliniku do Banskej Bystrice.
Úrazy sú doménou chlapcov
Na chirurgickom oddelení operovali v tomto období 20 detí. Dominovali zlomeniny
predlaktia, potom zlomeniny prstov ruky, jeden zlomený členok a v dvoch prípadoch
poranenie šliach.
Podľa lekárov zvolenskej nemocnice častejšie prichádzajú s úrazmi chlapci. Ako prevenciu
odporúčajú používanie ochranných pomôcok, ako sú napríklad pri jazde na bicykli a
kolieskových korčuliach detské prilby, chrániče zápästia, lakťov a kolien.
Potrebný je podľa nich aj zvýšený a neustály dohľad rodičov pri voľnočasových aktivitách a
športe. Zabúdať by dospelí nemali ani na odkladanie ostrých predmetov z dosahu malých detí.
Rôzne – Výber z tlače (16. augusta 2017 – TASR)
Európska únia (EÚ) chce znížiť množstvo spotrebovanej energie pri vysávaní, sací výkon
to ovplyvniť nemá, uvádza sa v článku "Ponuka vysávačov sa preriedi" v denníku SME na
strane päť. Od septembra budú môcť výrobcovia v celej EÚ uvádzať na trh len vysávače
s príkonom do 900 wattov. Smernica sa týka vysávačov vyrobených po septembri, nie
predávaných.
V dovolenkovom období vedie cesta Slovákov často do zahraničia, z prímorských
destinácií hrá prím Grécko a Chorvátsko. Aj keď si dovolenku takmer polovica Slovákov
nemôže dovoliť, keď sa už na ňu dostanú, poriadne sa buchnú po vrecku. Na deň minú
Slováci najviac spomedzi všetkých bývalých socialistických krajín. Veľký prehľad
dovolenkových výdavkov Európanov prináša denník PLUS JEDEN DEŇ na strane dva a tri v
článku pod názvom "Rozhadzujeme viac ako bohatí Švédi". Priemerné dovolenkové výdavky
Slovákov na osobu a deň sú podľa denníka 266,45 eur.
DENNÍK N sa na strane šesť v článku pod názvom "Študentovi na vozíku berie štát
peniaze na asistenta" venuje študentom odkázaným na asistenciu pri pobyte v zahraničí.
Študent čínštiny František Milan má vycestovať do Číny na študijný pobyt. Nárok na
nevyhnutného asistenta však stratí po 60 dňoch strávených v zahraničí a stratí aj iné príspevky.
Po peripetiách študentovi napokon pomohla domovská škola, ktorou je Filozofická fakulta
Masarykovej univerzity v Brne (Česko). Štipendium od nej pokryje náklady na asistenta.
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HOSPODÁRSKE NOVINY na titulnej strane v článku pod názvom "Firmy uberajú
sladkého. Aj Slovensko je cukor light" informujú o boji štátov proti obezite. Niektoré štáty
zaviedli daň z cukru, na Slovensku zatiaľ menia prístup k výrobe potravín jednotliví
producenti a idú cestou znižovania obsahu cukru. V niektorých výrobkoch kleslo množstvo
cukru aj o 20 %. Na Slovensku sa o zavedení dane z cukru neuvažuje. Pokračovanie článku sa
nachádza na strane deväť pod názvom "Cukor zo sladkostí ubúda, firmy sa prispôsobujú
trhu".
Dedička košického klanu Rezešovcov Eva Varholíková si v Maďarsku v budapeštianskej
väznici odpykáva trest za tragickú nehodu, pri ktorej v auguste 2012 prišli o život štyria ľudia
a po ktorej jej namerali 1,5 promile alkoholu v krvi. V denníku NOVÝ ČAS na titulnej strane
pod názvom "O rok na slobode?" a na strane 24 a 25 v článku s názvom "Na slobode už
o rok?!" sa píše, že pre dobré správanie by sa mohla dostať na slobodu po odpykaní si 2/3
trestu, čo bude o rok. Vo väzení oslávila Varholíková pred pár dňami 40. narodeniny. Rodina
ju v base pravidelne navštevuje.
"Dostane sa bos Lališ na slobodu?", táto otázka je názvom článku v denníku PRAVDA na
strane štyri. Bývalý šéf slovenského podsvetia má slobodu na dosah ruky. Hoci mu pripisujú
účasť na 19 mafiánskych vraždách, môže sa zajtra dostať z väzby. Dôvodom má byť údajné
nezákonné stíhanie. O osude Lališa aj jeho pobočníka Cuppera bude rozhodovať senát
krajského súdu v Banskej Bystrici. Komplikácie spôsobujú rozdielne právne názory
Špecializovaného trestného súdu a Najvyššieho súdu SR.
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