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Platenie zdravotných odvodov počas štrajku sa nebude meniť
(8. septembra 2017, SITA)
Rezort zdravotníctva akceptoval pripomienky, ktoré vzišli z medzirezortného
pripomienkového konania a uvedený bod z navrhovanej novely zákona o zdravotnej
starostlivosti vypustil.
Platenie zdravotných odvodov počas štrajku sa nebude meniť. Ako informovala agentúru
SITA hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová, rezort komplexne akceptoval
pripomienky, ktoré vzišli z medzirezortného pripomienkového konania a uvedený bod z
navrhovanej novely zákona o zdravotnej starostlivosti vypustil.
„Predmetný návrh pripomienkovali napríklad ministerstvo práce či financií, zdravotné
poisťovne, Asociácia súkromných lekárov, Konfederácia odborových zväzov,“ priblížila.
Protestovali aj odbory
Ministerstvo navrhlo, aby odvody počas štrajku platila za štrajkujúceho zamestnanca povinne
odborová organizácia, bez ohľadu na členstvo štrajkujúcich zamestnancov v odboroch.
Proti takejto úprave ostro vystúpili Moderné odbory Volkswagen (MOV). Podľa odborovej
organizácie tento krok by de facto znemožnil využitie ústavného práva na štrajk pre menšie
odborové organizácie, ktoré by povinné platenie odvodov pre všetkých štrajkujúcich
zamestnancov, aj nečlenov ich organizácie, finančne položilo.
Doteraz platenie odvodov za štrajkujúcich zamestnancov záviselo na možnostiach a
rozhodnutí odborovej organizácie.
„Ak odborová organizácia nemala na úhradu odvodov za štrajkujúcich, tak to nemusela urobiť
a štrajkujúci si poistenie hradili individuálne sami, ale štrajk sa uskutočnil v snahe zlepšiť
pracovné a najmä mzdové podmienky zamestnancov,“ uviedli Moderné odbory Volkswagen v
stanovisku.
Odborová organizácia nesúhlasila s navrhovanou novou povinnosťou aj napriek tomu, že
počas celého júnového štrajku v závode Volkswagen zdravotné odvody hradili za
štrajkujúcich, vrátane nečlenov MOV, čo by spĺňalo aj požiadavku nového zákona.
Možno aj protiústavný návrh
Proti navrhovanej zmene sa okrem iných postavili aj nezávislí poslanci okolo Miroslava
Beblavého.
Odborníčka na dane a odvody Jaroslava Lukačovičová, ktorá spolupracuje so vznikajúcou
politickou silou okolo Beblavého, považovala navrhovanú zmenu na povinnú úhradu
zdravotných odvodov odbormi za protiústavnú.
„Návrh nepriamo potláčal právo zamestnancov na štrajk tým, že štrajkovať by mohli iba tí
zamestnanci, ktorých zastupujúce odborové organizácie by mali dostatok finančných
prostriedkov, čo bolo podľa nášho názoru v rozpore so základnými politickými právami a v
rozpore s ústavou,“ vysvetlila v stanovisku.

– 1 –

Monitoring médií 8. september 2017
Záťaž by sa zvýšila
Jedným z dôvodov, pre ktorý sa rezort zdravotníctva rozhodol navrhnúť povinnú úhradu
zdravotných odvodov odborovou organizáciou, bolo aj zníženie byrokratickej záťaže pre
zamestnávateľov, ktorí musia v súčasnosti prihlásiť a odhlásiť počas štrajku zamestnancov zo
zdravotného poistenia.
Ako upozornil poslanec Jozef Mihál, ktorý spolupracuje s Beblavým, navrhovanou úpravou
by však dosiahli presný opak – viac byrokracie.
„Povinnosť zamestnávateľa odhlásiť a následne prihlásiť zamestnanca z titulu štrajku bola
totiž nahradená novou povinnosťou, na základe ktorej by zamestnávateľ musel do 8 dní
nahlasovať zdravotnej poisťovni menný zoznam štrajkujúcich zamestnancov a rovnako
odborovej organizácii údaje o štrajku, štrajkujúcich zamestnancoch a uhradených preddavkov
na zdravotné poistenie. Administratívne povinnosti zamestnávateľa by tak boli ešte
náročnejšie ako doteraz,“ dodal Mihál.
Boj o poistenca vrcholí, VšZP sa bráni ohováraniu
(8. septembra 2017, SITA)
Sprostredkovatelia šíria o VšZP nepravdy o jej hospodárení či finančnej kondícii,
uvádza poisťovňa
Zmeniť zdravotnú poisťovňu možno len do konca septembra. Všeobecná zdravotná poisťovňa
(VšZP) stále zaznamenáva pokusy o nekalý nábor. Ako na štvrtkovej tlačovej besede uviedol
generálny riaditeľ poisťovne Miroslav Kočan, lekári i samotní poistenci ju upozorňujú, že
sprostredkovatelia šíria o VšZP nepravdy.
Ide napríklad o zavádzajúce informácie o počte zazmluvnených poskytovateľov, výdavkoch
na liečbu či neochotou preplácať zdravotnú starostlivosť.
Kočan nekonkretizoval, v ktorých regiónoch či v prospech ktorej konkurenčnej poisťovne sa
sprostredkovatelia snažia zobrať VšZP poistencov.
„Ak to prekročí určitú hranicu, dávame podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou,“ povedal Kočan.
Do kampane investovali najmenej
Protikampaň VšZP nechystá, na vyvrátenie jednotlivých tvrdení sprostredkovateľov Kočan
využil tlačovú konferenciu. „Do kampane sme investovali najmenej v histórii,“ dodal Kočan.
Poistenec môže zmeniť poisťovňu raz ročne, pričom prihlášku musí odovzdať najneskôr do
konca septembra. Prihlášku skontroluje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a
keď ju odsúhlasí, poistenec sa stane klientom novej poisťovne od 1. januára. Pre tento rok
zmenilo poisťovňu 118 887 poistencov, čo predstavuje 2,3 % z celkového počtu poistencov v
SR.
VšZP oproti vlaňajšku mala o 8 663 poistencov menej, čo však pri veľkosti jej poistného
kmeňa predstavuje stratu len 0,27 %. Celkovo je s 63,08 % podielu na trhu najväčšou
slovenskou zdravotnou poisťovňou.
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Zdravotná poisťovňa Dôvera vyhlasuje exekučnú amnestiu
(8. septembra 2017, SITA)
Ak do 31. decembra tohto roka zaplatia dlžníci na zdravotnom poistení polovicu istiny
vymáhanej v exekúcii, poisťovňa ju zastaví, zaplatí exekútorovi trovy exekúcie a zvyšok
dlhu nebude ďalej vymáhať.
Po takmer roku od úrokovej amnestie vyhlasuje zdravotná poisťovňa Dôvera exekučnú
amnestiu. Ako informovala vo štvrtok na pracovných raňajkách finančná riaditeľka Dôvery
Miroslava Tomašeková, ak do 31. decembra tohto roka zaplatia dlžníci na zdravotnom
poistení polovicu istiny vymáhanej v exekúcii, poisťovňa ju zastaví, zaplatí exekútorovi trovy
exekúcie a zvyšok dlhu nebude ďalej vymáhať. Do exekučnej amnestie spadá približne 54
tisíc dlžníkov, u ktorých eviduje Dôvera viac ako 180 tisíc exekúcií.
O exekučnú amnestiu netreba žiadať
Amnestia sa týka starších exekúcií. Teda tých, ktoré Dôvera podala na vymáhanie do 31.
decembra 2015 a pri ktorých je zostatok dlhu 100 a viac eur. O exekučnú amnestiu netreba
žiadať. „Princíp exekučnej amnestie je jednoduchý. Stačí, ak dlžník uhradí polovicu svojho
dlhu do konca roka 2017, ktorý evidujeme na exekúciách a Dôvera sa postará o všetky ostatné
náležitosti. To znamená, bude komunikovať s exekútorom, aby exekúciu zastavil, zabezpečí
úhradu trov exekútorovi a nebude vymáhať ďalšiu dlžnú sumu od dlžníka,“ priblížila
Tomašeková.
Dlžník následne dostane doklad – uznesenie príslušného okresného súdu o zastavení exekúcie.
Ak nemá iné dlhy na verejnom zdravotnom poistení, opäť má nárok na úhradu všetkej
zdravotnej starostlivosti, vrátane plánovaných zákrokov v nemocnici či kúpeľnej liečby.
„Ak vieme z ťažko vymožiteľných pohľadávok získať do systému aspoň časť finančných
prostriedkov, je to pre pacientov dobrá správa,“ poznamenal generálny riaditeľ Dôvery Martin
Kultan. Zároveň avizoval, že podobne ako pri úrokovej amnestii, všetky peniaze získané
exekučnou amnestiou sa použijú na úhradu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie služieb.
Nemocnica pozýva verejnosť na vyšetrenia mykotických ochorení kože
(8. septembra 2017, ZdN)
Absolvovať vyšetrenie mykotických ochorení kože aj bez nutnosti objednať sa môže
verejnosť v kožnej ambulancii handlovskej nemocnice
Kampaň pripravila v súvislosti so zaznamenaným nárastom týchto ochorení, informovala
TASR Alžbeta Sivá, hovorkyňa AGEL SK, pod ktorej materskú firmu nemocnica patrí.
"V posledných rokoch výskyt týchto ochorení stúpa, čo môže súvisieť s vyšším počtom ľudí s
oslabenou imunitou. Ďalším faktorom je to, že staršia populácia je náchylnejšia na mykózy na
koži a nechtoch nôh," uviedla lekárka dermatovenerologickej ambulancie Gabriela Uhliarová.
V letných mesiacoch je podľa nej aj zdravá koža vystavená viacerým rizikám, ktoré môžu
spôsobiť niektoré z kožných ochorení.
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"Častejšie navštevujeme termálne kúpaliská, wellness centrá, akvaparky, fitnes centrá. Tak
môžeme získať plesňovú infekciu aj pri plnom zdraví a dodržiavaní preventívnych opatrení,"
vysvetlila.
Mnoho ľudí, aj keď majú podozrenie na mykotickú nákazu, s návštevou lekára váha, pričom
sa často odhodlajú dermatológa navštíviť až v rámci akcie podobného charakteru, doplnil
riaditeľ nemocnice Ján Belanský.
"Cieľom našej akcie je informovaním verejnosti včas prispieť k odhaleniu mykóz, pretože
dnes už sú dobre liečiteľné a vyliečiteľné bez následkov, ak sú zachytené včas," skonštatoval.
Neobjednaní pacienti môžu navštíviť dermatovenerologickú ambulanciu v pondelok až piatok
od 7.00 h do 12.00 h. Na vyšetrenie mykóz sa môžu i objednať, a to telefonicky či
prostredníctvom e-mailu.
Moderné odbory Volkswagen nesúhlasia s návrhom MZ SR, to je ochotné diskutovať
(6. septembra 2017, ZdN)
6. september 2017 - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR znefunkčňuje odbory a obmedzuje
ústavné právo na štrajk, tvrdia Moderné odbory Volkswagen (MOV)
Nepáči sa im, že rezort navrhuje, aby celé zdravotné odvody za štrajkujúceho zamestnanca
povinne platila odborová organizácia bez ohľadu na ich odborovú organizovanosť.
Rezort zdravotníctva tvrdenia o obmedzovaní odmieta. Poukazuje, že jeho cieľom nebolo
znefunkčnenie odborov, ale aby sa počas štrajku zdravotné poistenie zamestnanca
neprerušovalo.
"Nebránime sa však ďalšej diskusii na túto tému," povedala hovorkyňa MZ SR Zuzana
Eliášová.
Návrh ministerstva by podľa MOV znemožnil využitie ústavného práva na štrajk najmä
menším odborovým organizáciám.
"Tie by povinné platenie odvodov pre všetkých štrajkujúcich zamestnancov, aj nečlenov ich
organizácie, finančne položilo," uviedol Zoroslav Smolinský, predseda MOV.
Rezort zdravotníctva požiadal o stiahnutie návrhu, Konfederácia odborových zväzov by sa
podľa neho mala voči tejto novele zákona ohradiť. Potvrdil však, že počas júnového štrajku v
závode Volkswagen MOV hradili odvody za štrajkujúcich, vrátane ich nečlenov.
Doteraz platenie odvodov za štrajkujúcich zamestnancov záviselo od možností a rozhodnutí
odborovej organizácie. Ak odborová organizácia nemala prostriedky na úhradu odvodov za
štrajkujúcich, nemusela tak urobiť a štrajkujúci si poistenie hradili individuálne sami.
"Ale štrajk sa uskutočnil v snahe zlepšiť pracovné a najmä mzdové podmienky
zamestnancov," povedal Smolinský.
Ministerstvo zdravotníctva navrhuje zmeny v novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ešte ju
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bude musieť schváliť vláda a parlament.
"Právnou úpravou sme chceli vyjsť v ústrety požiadavke odborov na zníženie administratívnej
záťaže zamestnávateľov a zamestnancov, ktorú odbory dlhodobo považujú za prekážku v
uplatňovaní práva na štrajk," uviedla Eliášová.
Napríklad dnes je zamestnávateľ pri jednodňovej absencii povinný za svojho zamestnanca,
ktorý nemá príjem zo závislej činnosti z dôvodu neplateného voľna alebo ospravedlnenej
neprítomnosti, oznámiť zdravotnej poisťovni zánik pracovného pomeru.
Zamestnanec má v tomto období povinnosť prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni ako
samoplatiteľ a odvádzať si poistné. "Po ukončení absencie má zamestnávateľ opätovne
povinnosť nahlásiť vznik pracovného pomeru," vysvetlila Eliášová.
Podľa súčasnej úpravy zamestnanec nie je zamestnancom počas neospravedlnenej absencie v
práci alebo počas neplateného voľna. V rámci tohto obdobia zamestnávateľ neodvádza poistné
a zamestnanec má povinnosť prihlásiť sa ako samoplatiteľ.
"Zamestnanec má podľa Zákonníka práce nárok na voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady
mzdy počas účasti na štrajku, preto sa navrhovalo, aby sa zamestnanec počas účasti na štrajku
pre účely verejného zdravotného poistenia naďalej považoval za zamestnanca," dodala
Eliášová.
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