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Poisťovne evidujú nezrovnalosti s ortopedickými pomôckami
(17. augusta 2017, SITA)
Bližšie detaily zatiaľ zdravotné poisťovne nezverejňujú, pretože kontroly sa ešte neskončili
Zdravotné poisťovne evidujú nezrovnalosti s ortopedickými pomôckami. Ako prvý na to
upozornil týždenník Plus 7 dní.
“Na základe podnetov od pacientov, štatistických anomálií a výrazného rastu nákladov na
individuálne vyrábané zdravotnícke pomôcky sme vykonali viacero kontrol, z ktorých
vyplynuli podozrenia, že naši poistenci nedostali individuálne ortopedické zdravotnícke
pomôcky, ale štandardné zdravotnícke pomôcky,” uviedol v reakcii PR špecialista zdravotnej
poisťovne Dôvera Matej Štepianský.
Ak by sa potvrdilo, že výrobcovia a výdajne zdravotníckych pomôcok účtovali Dôvere sériové
zdravotnícke pomôcky ako individuálne, ktoré sú niekoľkonásobne drahšie, ukrátili by tým
pacientov o adekvátnu liečbu a poisťovni by spôsobili vysoké finančné škody.
“Preverujeme podozrenia, ktoré sa týkajú ortéz horných a dolných končatín, trupu a krku.
Vzhľadom na to, že prebiehajú rokovania s jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti, detaily zatiaľ nezverejníme,” dodal Štepianský.
Hovoria s výdajňami
Ako pokračoval, v súčasnosti prebiehajú stretnutia so zainteresovanými stranami, t.j. s
lekármi, ktorí predpisovali tieto pomôcky a takisto stretnutia so zástupcami výdajní, ktoré
pomôcky vyrábajú a následne si náklady účtujú zdravotnej poisťovni.
Cieľom stretnutí je podľa Štepianského konfrontácia zistení, aby sa podozrivé správanie buď
potvrdilo, alebo vyvrátilo.
“Na základe výsledkov týchto stretnutí stanovíme ďalšie kroky, pričom nie je vylúčené ani
podanie trestných oznámení. Vzhľadom na dovolenkové obdobie budeme môcť celkové
závery robiť až koncom septembra po tom, čo prebehnú stretnutia s poslednými podstatnými
subjektami na trhu individuálne vyrábaných zdravotníckych pomôcok,” objasnil postup PR
špecialista.
Union zatiaľ eviduje škodu 300 tisíc eur
V zdravotnej poisťovni Union vykonali mimoriadnu nárazovú kontrolu, pričom preverovali
predpisovanie, ale najmä vydávanie individuálnych pomôcok pre poistencov s problémami
pohybového aparátu.
“Prvé analýzy ukázali, že rovnako ako ostatným, aj našej poisťovni bola výdajňami
zdravotníckych pomôcok spôsobená finančná škoda. Zatiaľ hovoríme o sume vo výške
približne 300 tisíc eur, avšak plánujeme aj ďalšie kontroly, ktoré budú prebiehať v najbližších
týždňoch, a tak sa toto číslo môže ešte zmeniť,” skonštatovala členka predstavenstva Elena
Májeková.
Zároveň dodala, že vo všetkých prípadoch, kedy sa preukáže podvodné konanie, bude ZP
Union žiadať náhradu škody a je pripravená spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom
konaní.
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Podvody našla aj VšZP
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v rámci kontrol týkajúcich sa zdravotníckych
pomôcok zaznamenala viaceré pochybenia.
“Napríklad, lekár neopodstatnene predpísal pacientovi drahšiu – individuálne zhotovenú
zdravotnícku pomôcku, pričom pacientovi, vzhľadom na jeho zdravotný stav mal predpísať
sériovo vyrábanú zdravotnícku pomôcku, ktorá spĺňa požadovaný terapeutický efekt a je
neporovnateľne lacnejšia. VšZP ale zaznamenala aj prípady, keď pacientovi bola vo výdajni
vydaná sériová pomôcka, ale poisťovni bola fakturovaná individuálne zhotovená pomôcka,”
informovala hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková.
Hovorkyňa však dodala, že VšZP sa nemôže vyjadrovať ku konkrétnym poskytovateľom a ani
poskytnúť ďalšie podrobnosti, nakoľko kontroly ešte nie sú ukončené.
“V ďalších krokoch bude VšZP postupovať v súlade s platnými zmluvami a príslušnou
legislatívou. Ak sa potvrdia prípady podvodného konania, VšZP je pripravená takéto konanie
postúpiť orgánom činným v trestnom konaní,” uzavrela Vasile
Cudzinci sa k slovenskému zdravotnému poisteniu majú dostať ťažšie
(17. augusta 2017, ZdN)
17. august 2017 - Prístup cudzincov k slovenskému systému zdravotného poistenia sa má
skomplikovať
Ministerstvo zdravotníctva v novele zákona o zdravotnej starostlivosti navrhuje, aby osoba,
ktorá získa nárok pre vstup do systému, mala mesačný príjem minimálne na úrovni
minimálnej mzdy. Účinnosť novely zákona sa predpokladá od začiatku budúceho roka.
Rezort tak chce zamedziť "špekulatívnemu" vstupu do systému verejného zdravotného
poistenia osobám z iných štátov, ktorých deklarované príjmy na Slovensku majú byť často len
niekoľko desiatok eur.
"Na základe výkonu tejto činnosti ako jedinej deklarovanej ekonomickej aktivity vstupujú do
systému zdravotného zabezpečenia SR a následne oni a ich nezaopatrení rodinní príslušníci
z nášho systému čerpajú zdravotnú starostlivosť," konštatuje v návrhu ministerstvo. V
niektorých prípadoch má ísť aj o fiktívnu prácu.
V prípade, ak občan z iného členského štátu EÚ alebo občan z cudziny nebude dosahovať
minimálny príjem, má byť podľa ministerského návrhu zdravotné poistenie na území SR
ukončené k poslednému dňu mesiaca, v ktorom príjem dosiahol. Počas práceneschopnosti by
sa takéto osoby považovali za zamestnancov, píše sa ďalej v návrhu legislatívnej zmeny.
Novela zákona tiež upravuje zdravotné poistenie počas štrajku. Po novom by zamestnávatelia
ľudí počas štrajku už neodhlasovali zo zdravotnej poisťovne. "Povinnosť úhrady preddavku
na poistné za tohto zamestnanca bude mať zamestnávateľ a následne zamestnávateľovi
zaplatené poistné na verejné zdravotné poistenie refunduje odborová organizácia," približuje
sa v materiáli.
Zamestnávatelia: Užitočná mobilná aplikácia pre registráciu zamestnancov je tu pre vás
(16. augusta 2017, socpoist)
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Cieľom mobilnej aplikácie Sociálnej poisťovne pre zamestnávateľov je uľahčiť im registráciu
zamestnancov. Aplikácia, ktorá je verejne a bezplatne dostupná už rok, zrýchľuje a
sprehľadňuje predbežné prihlásenie zamestnancov a umožňuje kontrolu pri ich prihlasovaní
do registra Sociálnej poisťovne. Je to vhodná alternatíva pre predbežné prihlásenie alebo
odhlásenie zamestnanca na sociálne poistenie. Oproti e-mailu alebo faxu jej výhodou je rýchla
dostupnosť prostredníctvom dnes už bežne používaných smartfónov a operatívna kontrola v
registrácii zamestnancov.
Aplikácia je dostupná pre najpoužívanejšie operačné systémy mobilných zariadení Android a
iOS. Každý zamestnávateľ alebo ním poverená osoba si môže aplikáciu bezplatne stiahnuť z
obchodu aplikácií Google Play a App Store a štandardným spôsobom nainštalovať vo svojom
smartfóne. Mobilná aplikácia je intuitívna, jasne naviguje používateľa ako postupovať v
jednotlivých krokoch pri predbežnej registrácii zamestnancov.
Zamestnávateľ však nesmie zabudnúť na jednu vec: registrácia cez aplikáciu je predbežná a
úkon musí potvrdiť zaslaním riadneho registračného listu fyzickej osoby (RLFO) cez systém
elektronických služieb Sociálnej poisťovne, a to najneskôr do 3 dní. Ak by to neurobil, cez
elektronické služby Sociálnej poisťovne dostane upozornenie. Bez zaslania riadneho RLFO je
predbežná registrácia neplatná.
Zamestnávatelia naďalej môžu pre predbežné registrácie zamestnancov využiť aj fax alebo email
Počet exekúcií dôchodkov vzrástol aj v prvom polroku 2017
(16. augusta 2017, socpoist)
Počet dôchodcov, ktorým Sociálna poisťovňa kráti dôchodok exekučnou zrážkou, stále narastá
a rovnako to bolo aj od začiatku tohto roka. Kým v januári 2017 sa exekúcie týkali 35 459
dôchodkov, v júni ich počet vzrástol o 352 viac na 35 811. Aj preto Sociálna poisťovňa
opakovane vyzýva dôchodcov, aby boli obozretní a nepožičiavali si peniaze, na ktoré nemajú
dostatočné príjmy. Netreba podľahnúť najmä lákavým reklamám zo strany nebankových
subjektov, ktoré sľubujú „lacné“ pôžičky za niekoľkoeurový mesačný poplatok. Dôverčiví
dôchodcovia sa tak často dostávajú do zložitých životných situácií, pričom Sociálna poisťovňa
im nemôže exekúcie zastaviť a ani znížiť výšku zrážky, keďže je zo zákona povinná nariadené
zrážky vykonať.
Najčastejšie sa exekučné zrážky z dôchodkov stále uhrádzajú v prospech nebankových
subjektov, telekomunikačných operátorov, či poskytovateľov dátových služieb a zdravotných
poisťovní.
Rôzne – Výber z tlače (17. augusta 2017 – TASR)
"Vláda dáva bukovým pralesom prvú pomoc", píše v názve článku denník PRAVDA na
prvej a šiestej strane. Pre nedostatočnú ochranu totiž hrozí, že bude lokalita zo zoznamu
Svetového dedičstva UNESCO vyškrtnutá. Nástrel prvých opatrení, s ktorými prišla pracovná
skupina, včera schválila vláda. Dokument predkladali okrem ministra zahraničných vecí
Miroslava Lajčáka aj rezortní šéfovia životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) a
pôdohospodárstva Gabriela Matečná.
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Denník NOVÝ ČAS prináša exkluzívny rozhovor so šéfom SNS Andrejom Dankom o
tom ako vníma premiéra Roberta Fica, prečo ohrozil koalíciu a čo požaduje od politických
partnerov. Rozhovor uverejnil denník na titulnej strane s názvom "Exkluzívny rozhovor!" a na
druhej a tretej strane pod titulkom "Rozhovor 10 minút pred Ficovým ultimátom!".
"Kotlebov úrad stopol peniaze gymnáziu v Brezne", píše DENNÍK N na šiestej strane.
Učitelia z Gymnázia Jána Chalupku v Brezne pri aprílovej návšteve prezidenta SR Kisku
protestovali proti fašizmu. Ich škola teraz nedostala peniaze. "To sú diktátorské metódy, z
ktorých partička okolo Mariána Kotlebu urobila v priebehu štyroch rokov spôsob riadenia
kraja," uviedol župný poslanec Slavomír Pôbiš (SaS).
Megainvestícia. Tak sa označoval príchod štvrtej automobilky Jaguar na Slovensko. Tá sa
rozhodla v Nitre preinvestovať 1,5 miliardy eur a vytvoriť 2800 pracovných miest. Príchod
automobilky pritiahol množstvo dodávateľov. Už samotné začatie investície ovplyvní aj rast
ekonomiky Slovenska. Tlak sa dá očakávať aj na výšku miezd, informuje denník
HOSPODÁRSKE NOVINY v článku na str. 9 pod titulkom "Tisícky miest aj drahšie byty, to
je výsledok Jaguaru u nás".
Novým trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie bude kanadský tréner Craig Ramsay,
píše dnešné SME a dodáva, že pri národnom tíme mohol byť už v roku 2010 počas olympiády
vo Vancouveri. "Tešil som sa na to, ale vtedy to niekto nechcel", uviedol Ramsay. Na
Slovensko priletí v piatok (18. augusta). "Chcem pomôcť slovenským hráčom k tomu, aby
boli lepší. Chcem, aby vedeli, že čokoľvek od nich budem chcieť, je pre ich dobro," tvrdí
tréner. Denník publikoval rozhovor na prvej a dvadsiatej strane pod titulkami "Slováci
Ramsayho nechceli" a "Craig Ramsay: Tlaku sa nebojím, verím, že dosiahneme úspech".
Istropolis na Trnavskom mýte je kultovou stavbou Bratislavy. O predaji sa hovorí od roku
1999, keď stratil status kultúrneho centra. Zatiaľ sa nenašiel nikto, kto by majiteľovi, teda
Jednotnému majetkovému fondu, čo sú vlastne odbory, ponúkol dostatočnú sumu. Málokto
však vie, že budova je vlastne pomníkom kubánskemu vodcovi Fidelovi Castrovi, ktorý nám
daroval kubánsky mramor na jeho obloženie. Objavili sa už aj noví záujemcovia o kúpu
Istropilisu, tvrdí denník PLUS JEDEN DEŇ na strane 14 v článku "Zbúrajú Fidelov
pomník?".
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