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Radikálnejšia Viedeň chce brať dávky Slovákom
(Pravda; 07/2018; 10/01/2018; s.: 2,3; Zdenka Kollárová ; Zaradenie: Slovensko)
Zdenka Kollárová Bratislava
Obavy z radikalizácie Rakúska po zostavení novej vlády sa naplnili. Viedeň plánuje okresať
prídavky na deti vyplácané cudzincom. Skrátka by mali prísť hlavne tí, čo v krajine síce
pracujú, no trvalý pobyt majú na Slovensku. Za iniciatívou stojí pravicovopopulistická
Slobodná strana Rakúska (FPŐ), ktorá takto plní sporné predvolebné sľuby. Zákon o
takzvanej indexácii by mal Rakúsku podľa odhadov ušetriť okolo 114 miliónov eur, čo pre
rakúsku kasu nie je veľká suma. Zjavne ide najmä o politické gesto, ktoré je kontroverzné.
Pracujúcich cudzincov totiž Rakúsko potrebuje. Ide napríklad aj o slovenské opatrovateľky či
stavebných majstrov. Prídavky sú pre nich popri lepších rakúskych platoch určitý bonus. V
roku 2016 vyplatila krajina do ostatných členských krajín 273 miliónov eur pre 132-tisíc detí.
Na Slovensko z toho išlo 63 miliónov eur. "Naši občania, ktorí pracujú v Rakúsku legálne,
odvádzajú svoje príspevky do rakúskych fondov, a preto očakávame, aby bolo náležitým
spôsobom zohľadnené aj vyplácanie z týchto fondov," povedal štátny tajomník ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok po včerajšom stretnutí v Bratislave s
rakúskou ministerkou zahraničných vecí Karin Kneisslovou. Slovensko očakáva, že bude
striktne uplatnený systém nediskriminácie, dodal. Podrobnejšie by o opatrení mali rokovať
ministri práce a sociálnych vecí oboch krajín.
Rakúsko chce otázku indexácie otvoriť na celoeurópskej úrovni. Cieľom je podľa rakúskej
ministerky zahraničných vecí nájsť celoeurópsky index, tak aby bola zohľadnená krivka
blahobytu v rámci únie. Výška prídavkov by sa tak podľa nej odvíjala od krajiny bydliska
dieťaťa. "Máme veľmi rozličnú napríklad kúpnu silu v rámci jednotlivých členských krajín
EÚ, tiež rôzne výšky nájmu," naznačila Kneisslová, ktorá zároveň Slovenkám a Slovákom z
radov opatrovateľov poďakovala za vykonávanú zdravotnú starostlivosť v Rakúsku. Podlá
Štatistického úradu pracovalo v treťom štvrťroku minulého roka v cudzine 142,4 tisíca
Slovákov. Najviac z nich odchádzalo za prácou práve do Rakúska - a to až 54,7 tisíca ľudí. Ide
však len o čísla pre krátkodobú migráciu - teda odchod za prácou v zahraničí v trvaní do
jedného roka. Reálne počty tak môžu byť oveľa vyššie. Mnohí totiž pracujú v zahraničí
dlhodobo. Odhadom by tak v Rakúsku mohlo pracovať aj okolo 100-tisíc ľudí zo Slovenska.
Vo Viedni dlhodobo pracuje aj architekt Roman, s manželkou a dvoma deťmi však žije v
Bratislave. Do práce denne dochádza. Na deti dostáva z Rakúska prídavky 359 eur mesačne.
Na Slovensku by to tento rok bolo len niečo vyše 47 eur mesačne. Okrem toho v Rakúsku
vyplácajú deťom od 6 do 15 rokov každoročne v septembri 100 eur na nákup školských
pomôcok. "Ak nám to zrušia, tak to nebude až také hrozné, no nepoteší to. Z Rakúska kvôli
tomu nepôjdem," hovorí Roman. Oveľa horšie by podľa neho bolo, ak by sa zrušilo či menilo
vyplácanie materského príspevku. Romanova manželka totiž poberá z Rakúska materskú,
keďže pri druhom dieťati nemala na Slovensku na ňu nárok. Pri prvom dieťati poberala
materskú na Slovensku, pričom v Rakúsku jej bola dorovnávaná. Minimálna materská sa v
Rakúsku podľa Romana pohybuje okolo tisíc eur, maximálne to môže byť 2 000 eur mesačne.
Rozhodne čistá mzda
V posledných rokoch na portáli Profesia.sk rástol počet inzerátov na prácu v Rakúsku. "V
roku 2017 išlo najčastejšie o pozície vodičov kamiónov, programátorov, čašníkov, vodičov
alebo elektrikárov," hovorí PR manažérka portálu Nikola Richterová. Potvrdila, že záujem o
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prácu v Rakúsku u nás pretrváva napriek poklesu nezamestnanosti. "Ak v Rakúsku zmenia
systém sociálnych dávok, a tým zmenia čistý príjem ľudí tam pracujúcich, samozrejme to
ovplyvní aj motiváciu ľudí tam dochádzať a pracovať," hovorí Michal Páleník z Inštitútu
zamestnanosti. Sociológ Miloslav Bahna neočakáva zásadnejší dosah na záujem o prácu v
Rakúsku. Medzi krajinami by totiž aj po okresaní dávok pretrval rozdiel v mzdovej úrovni.
Kým na Slovensku sa priemerná mzda blíži k tisícke eur, v Rakúsku je to viac ako
trojnásobok. Polovica z ľudí pracujúcich v Rakúsku sú opatrovateľky seniorov. Práve tých je u
susedov nedostatok. Pritom nie všetky majú malé deti. V roku 2011 poberala prídavky na deti
len niečo vyše pätina opatrovateliek, dodáva Bahna. Výrazný vplyv by skresanie prídavkov na
deti nemalo na Slovákov pracujúcich v Rakúsku ani podľa analytika spoločnosti NextFinance
Jiřího Cihlářa. Vidí za tým zlepšujúcu sa kondíciu pracovných trhov, čo pre Slovensko platí
dvojnásobne. "Slovák, Čech alebo Rakúšan ochotný pracovať by nemal mať problém nájsť si
prácu v regióne strednej Európy," hovorí. V mnohých oblastiach totiž pracovníci chýbajú.
Slovenský trh práce by tak podľa Cihlářa vracajúcich sa ľudí z Rakúska v súčasnosti
jednoducho vstrebal.
Posledné slovo bude mať Brusel
Slovenský rezort práce detaily chystanej rakúskej legislatívy zatiaľ nepozná. "Z dostupných
informácií však vieme, že rakúska vláda chce prijať rozhodnutie prispôsobiť výšku vyplácania
rodinných prídavkov životnej úrovni krajiny pôvodu jej poberateľa," povedal hovorca
ministerstva Michal Stuška. Malo by však ísť v priemere o ich zníženie, vysvetlil, keďže
prevažná väčšina migrujúcich pracovníkov pochádza z Maďarska, Rumunska, Poľska a zo
Slovenska. Meniť by sa mali aj dávky v nezamestnanosti a v hmotnej núdzi. Vlani sa výška
rodinných prídavkov v Rakúsku pohybovala od niečo vyše 111 eur na mesiac pre najmenšie
deti až po 162 eur pre vysokoškolákov. Na Slovensku má pritom podobná dávka výšku okolo
23 eur na jedno dieťa bez ohľadu na jeho vek. Vyplácanie dávok podlieha v únii
vnútroštátnym predpisom. Nárok na ne majú zvyčajne rodičia, ktorí v danej krajine žijú,
poberajú v nej dôchodok či v nej pracujú. Novú legislatívu však bude musieť ešte zhodnotiť
Brusel. "Súlad s príslušnou európskou legislatívou bude možné posúdiť až, a ak vôbec, bude
navrhovaná rakúska legislatíva prijatá," povedala Ingríd Ludvíková zo Zastúpenia Európskej
komisie na Slovensku. Rakúsku už jeden pokus o skresanie rodinných prídavkov pre
cudzincov neprešiel ešte začiatkom minulého roka. Európska komisia nepovažovala vtedy
takúto úpravu za zlučiteľnú s európskym právom.
Rodinné prídavky
V Rakúsku
Dieťa do troch rokov vlani dostávalo 111,80 eura mesačne. Na dieťa od 3 do 10 rokov 119,60
eura mesačne. Vo veku od 10 do 19 rokov je to 138,80 eura, nad 19 rokov je to 162 eur
mesačne.
K rodinným prídavkom je vyplácaný bonus na každé dieťa vo výške 58,40 eura mesačne.
Okrem toho štát vypláca príplatok za viac detí. Od 6,90 eura mesačne za dve deti, až po 51 eur
pri siedmich deťoch.
V septembri je rodinám so školákmi vyplácaný mimoriadny príspevok vo výške 100 eur, až do
15. roku veku dieťaťa.
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Za postihnuté dieťa sa vypláca príplatok 152,90 eura mesačne.
Na Slovensku
Štát mesačne vypláca v tomto roku prídavok na dieťa vo výške 23,68 eura. Vlani to bolo
23,52 eura.
K nemu pridáva v oprávnených prípadoch príplatok vo výške 11,10 eura pre rok 2018. Vlani
to bolo 11,02 eura. Žiadateľ však musí poberať dôchodok či byť bez práce.
foto:
Rakúska ministerka zahraničných vecí Karin Kneisslová sa včera stretla v Bratislave so
štátnym tajomníkom rezortu diplomacie Ivanom Korčokom.
Ceny bytov na Slovensku sú na vrchole
(pravda.sk; 10/01/2018; Pravda ; Zaradenie: Bývanie)
https://byvanie.pravda.sk/realitny-trh/clanok/454010-ceny-bytov-na-slovensku-su-navrchole/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Za minulý rok vzrástli ceny nehnuteľností podľa odhadov UniCredit Bank na celom
Slovensku priemerne o 5,7 percenta a za jeden štvorcový meter ľudia platili asi 1350 eur.
Ak zvažujete predať byt, teraz zaň dostanete najviac peňazí. Naopak, kúpa už nie je príliš
výhodná. Najmä ceny starších bytov totiž dosiahli vrchol a v budúcnosti by mali skôr zlacnieť,
inak by vývoj mohol prerásť do realitnej bubliny. Ceny novostavieb alebo bytov v
lukratívnych lokalitách však môžu ísť ešte hore.
Za minulý rok vzrástli ceny nehnuteľností podľa odhadov UniCredit Bank na celom
Slovensku priemerne o 5,7 percenta a za jeden štvorcový meter ľudia platili asi 1 350 eur. Na
ilustráciu, v polovici roka 2008 tesne pred vypuknutím poslednej veľkej krízy sa ceny bytov
na Slovensku nafúkli až na 1 550 eur za meter. Na tento rok sa počíta s priemerným
zdražením bytov o 2,4 percenta.
Vývoj priemerných cien nehnuteľností na Slovensku.
(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne) Autor - SHUTTERSTOCK, Pravda
Ľudia majú naďalej prístup k lacným úverom, aj keď Národná banka prijala niektoré
obmedzenia. Rastú tiež platy a zamestnanosť. Ceny bytov bude naďalej ťahať pokračujúci
trend sťahovania za prácou do väčších miest z vidieka. Výsledkom bude rast lokálnych
rozdielov – teda drahých nehnuteľností v mestách a okolí a lacných na vidieku. Stagnovať by
ceny mali napríklad v Bratislave. "Tam sa podľa doterajšieho vývoja zdá, že ceny dosiahli
vrchol," vysvetlil analytik portálu Nehnuteľnosti.sk Martin Lazík.
Trojizbový byt v bratislavskej Petržalke stál na konci minulého roka 137-tisíc eur, čo bolo o 9tisíc viac ako pred rokom. Za zdražením sú najmä novostavby. Najväčšie slovenské sídlisko sa
zahusťuje a rozširuje.
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Pre väčšinu bytov platí, že tento rok by ceny mali stagnovať a výraznejší rast ako v rokoch
2016 a 2017 by sa nemal zopakovať. Očakávať sa zatiaľ nedá ani výrazné zlacnenie. "Dnes na
trhu nemáme žiaden faktor, ktorý by spôsobil zmenu záujmu a správania kupujúcich," hovorí
Lazík. Zdvihnúť ceny by tak tento rok dočasne mohlo avizovanie postupného zvýšenia
úrokových sadzieb. "To by v danom čase spôsobilo rýchlejší nárast dopytu s nasledovným
dočasným opadnutím záujmu," hovorí Lazík. Zatlačiť by to mohlo podľa neho aj na ceny
bytov, domov a pozemkov.
Ceny v poslednom štvrťroku 2017 sa podľa portálu Nehnuteľnosti.sk medzikvartálne menili
len minimálne: dvojizbové byty zdraželi len o 0,9 percenta, trojizbové o 2,1 percenta. Ceny si
na úrovni tretieho štvrťroka udržali ku koncu minulého roka len staré byty, ktoré v niektorých
lokalitách aj lacneli. Výraznejšie rástli len ceny novostavieb. No aj pri nich išlo len o dve až
tri percentá.
Výraznejšie rástli ku koncu vlaňajška skôr ceny nehnuteľností mimo hlavného mesta.
Napríklad trojizbové byty v Banskej Bystrici poskočili medzi tretím a štvrtým kvartálom
minulého roka priemerne o 8-tisíc eur. Ťahali ich hore práve novostavby, ktoré majú výrazne
vyššiu cenu ako staršie byty. "Táto situácia sa opakovala aj v ostatných mestách, kde sa
vzhľadom na realitný vývoj realizuje stále viac developerských projektov," hovorí Lazík.
Riziko rastu bubliny sa zmenšilo
Nateraz však je riziko vzniku bubliny podľa Národnej banky Slovenska (NBS) napriek
relatívne vysokým cenám nepravdepodobné. Kompozitný index, ktorý zohľadňuje priemernú
cenu bývania, sa aj v 3. štvrťroku 2017 udržal pod rizikovým pásmom, kam sa vrátil po tom,
čo sa v prvom štvrťroku minulého roka dostal do rizikového pásma. Vytiahol ho tam prudký
rast cien na realitnom trhu. Ceny vtedy rástli najrýchlejšie od roku 2008, keď index
upozorňoval na veľkú realitnú bublinu.
V roku 2018 nie je v dohľade nič, čo by razantne pohlo cenami bytov.
Vladimír Kubrický, analytik Realitnej únie SR
Pred desiatimi rokmi sa zvrtlo všetko rýchlo a krátko predtým nič nenaznačovalo vznik
bubliny. V treťom štvrťroku 2017 sa rast cien bývania spomalil. Medzikvartálne rástli ceny o
0,7 percenta, medziročne o 6,4 percenta. Prispel k tomu hlavne pokles cien v Bratislavskom
kraji. "Aktuálny vývoj cien bývania v Bratislavskom kraji by mohol byť určitým signálom pre
možný trend vývoja cien bývania aj v ďalších slovenských regiónoch v nasledujúcich
štvrťrokoch," odhaduje v analýze NBS.
Cena bývania bola v treťom štvrťroku 2017 stále okolo 11 percent pod svojím historickým
maximom z roku 2008. Pri priemernej cene bytov však išlo len zhruba o jedno percento, domy
sa držali 12 percent pod maximálnymi cenami.
Priemerné ceny dvojizbových, trojizbových a štvorizbových bytov sú však podľa analýzy NBS
najvyššie v doterajšej histórii. Najvyššia cena za meter je pri garsónkach, keď byt s plochou
20 štvorcových metrov v bratislavskom Ružinove vyjde až na 60-tisíc eur, čo je 3¤000 eur za
štvorcový meter.
Hypotéky stále mávajú trhom
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Ekonomika šliape dobre, no čoraz viac rezonuje problém vysokej zadlženosti. V posledných
rokoch hnal ceny na realitnom trhu hore práve vysoký dopyt po výhodných hypotékach. "Ceny
bytov by nerástli tak prudko, keby nemali ľudia ľahký prístup k lacným peniazom," dodáva
analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický. V októbri minulého roka dlhovali ľudia
bankám vyše 32 miliárd eur, čo je viac ako trojnásobok oproti roku 2008, keď s hospodárskou
krízou praskla realitná bublina.
Od začiatku roka platí ďalšie sprísnenie pre hypotéky. Po novom potrebuje žiadateľ, aby mu
po splatení mesačnej splátky a sumy životného minima zostala aj rezerva 15 percent. A to na
každého člena domácnosti. V lete sa má povinná rezerva zvýšiť o ďalších päť percent. Banka
pritom musí preveriť aj to, či by bol klient schopný splácať úver aj po zvýšení úrokov o dva
percentuálne body.
Prísnejšie pravidlá už platia aj pre spotrebné úvery. Práve cez ne si ľudia požičiavali peniaze
na dorovnanie hypotéky do plnej sumy nehnuteľnosti.
Čo ovplyvní ceny nehnuteľností v tomto roku
Ponuka a dopyt – Záujem o byty sa zmierni pri naštartovanej výstavbe, a tak by ceny už
nemuseli výrazne rásť
Úrokové sadzby a dostupnosť hypotekárnych úverov – Úroky začínajú od 1,2 % ročne. NBS
však vyžaduje, aby ľuďom zostala rezerva
Lokalita – Pre každý segment nehnuteľností je atraktivita lokality dôležitá. Staršie byty mimo
centier môžu lacnieť
Kvalita nehnuteľnosti, technický štandard, nároky záujemcov
nehnuteľnostiach pôjde hlavne o nároky nájomcov

– Pri komerčných

Ekonomický cyklus – Stav ekonomiky a stabilita politického a daňového prostredia nahrávajú
rastu záujmu o byty
Výraznejšou zmenou je takzvaný daňový bonus na zaplatené úroky maximálne vo výške 400
eur, ktorý nahradil zvýhodnené hypotéky pre mladých. Hoci vekové a príjmové podmienky na
jeho získanie sa nemenili, je menej výhodný ako hypotéka pre mladých.
Zmeny potiahli záujem o úvery a kúpu nehnuteľností v minulom roku. "Dostupnosť
financovania je pri nehnuteľnostiach kľúčová, najmä ak hovoríme o mladých ľuďoch," hovorí
Lazík. Možno dnes nepatria k najbonitnejším klientom, ale určite k najperspektívnejším,
dodáva. Nebál by sa ani výraznejšej podpory od štátu pre mladé rodiny.
Niekde už poznajú strop
Prudké cenové výkyvy nás v tomto roku obídu. "V roku 2018 nie je v dohľade nič, čo by
razantne pohlo cenami bytov," hovorí Kubrický. Vylúčiť sa podľa neho nedá ani lacnenie
nehnuteľností v určitých lokalitách. Majitelia nehnuteľností museli už v druhej polovici
minulého roka pochopiť, že aj napriek lacným hypotékam poznajú kupujúci svoj strop.
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Kubrický očakáva, že majitelia bytov a domov v tomto roku svoje cenové očakávania ešte
viac zreálnia.
Ceny nehnuteľností sa podľa riaditeľa odboru financovania nehnuteľností ČSOB Jozefa
Futrikaniča dostávajú na svoje historické maximá. Pri niektorých typoch sú už prekročené,
dodáva. Podobná situácia je pritom v celom regióne strednej a východnej Európy a tiež vo
väčšine krajín únie. "Postupne bude rast cien bytov stagnovať, ceny už porastú len mierne,"
hovorí Futrikanič.
Počas prvej polovice tohto roka sa výrazná zmena podľa neho očakávať nedá – dopyt budú
stále ťahať nízke úrokové sadzby hypotekárnych úverov. Hore môžu ísť ceny vybraných
bytových projektov v centrách miest. Prípadne bytov, ktoré sa odlišujú od priemeru – či už
cenou, kvalitou alebo lokalitou.
Priestor na rast cien vidí Futrikanič skôr pri komerčných nehnuteľnostiach, ako sú kancelárie,
priemyselné a skladové nehnuteľnosti. Tam nie je dopyt nasýtený. "Priemyselné a logistické
parky majú potenciál blízko diaľnic a veľkých závodov," hovorí. Záujem bude rásť aj o
moderné kancelárske a retailové projekty vysokého štandardu v centrálnych lokalitách s
výborným dopravným napojením.

Kde to žijem?
(10. januára 2018, ZdN, MUDr. Jozef Beňačka)
„A je rozhodnuté: ak nebudete chcieť čakať u lekára, bude vás to stáť 30 eur.“ Túto vetu som
si vypočul ako hlavnú upútavku večerných správ
Nielen každému zdravotníkovi, ale aj vzdelanému pacientovi je jasné, že je to do neba
volajúca blbosť. A ostatným je to asi zbytočné vysvetľovať, „po svojom“ im to vysvetlili
povrchní senzáciechtiví novinári a veci absolútne neznalí politici vrátane celého parlamentu a
ministerstva zdravotníctva, ktorých odborná debata k téme „poplatky“ sa zvrhla len na
licitáciu „30 alebo 10“. Nič nové – a ako najväčší špinavec z toho vychádza lekár... Dá sa aj
inak:
Ak budete letieť „do štátov“, v lietadle American Airlines, môžete si prelistovať časopis
American Way. Už viac rokov v ňom môžete objaviť viaceré celostránkové portréty lekárov s
nadpisom „Top Doctor“ alebo „Best Surgeon“. Nominujú ich zamestnávatelia, vyberú a
potvrdia odborné spoločnosti. Neviem si predstaviť, že by sa v hociktorom našom periodiku
objavila pod nadpisom „najlepší lekár“ postava usmiateho, elegantne oblečeného lekára „na
celú stranu“.
Naše periodiká majú iné nadpisy (citujem len posledné tri dni): „V nemocnici ho nesledovali,
ako mali“, „Zomrelo bábätko na očkovanie?“, „Zomrel tri dni po očkovaní“, „Noha jej
opuchla zrejme po injekcii“, „Nechali ju zomrieť a ešte aj klamali“, „Očkovanie na horúčku
dengue má následky“ (pardon – kto už len na Slovensku očakáva dengue...), „Chceme vedieť,
prečo zomrela naša Sabrinka“, „Pacienti mrznú v čakárni“, „Prečo Emke nepomohli naši
lekári“, Opitá očná lekárka pozná svoj trest“, „V zdravotníctve chýba motivácia“, „V prípade
smrti Sebastianka padli tresty“, „Foťte, snímajte a robte si kópie dokumentácie“, „Vážne
chorého poslali z urgentu domov, zomrel“... Útok za útokom.
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A v texte mnohokrát niečo iné, často len dohady. Oficiálna štatistika hovorí, že asi jeden z
desiatich podnetov na Úrad pre dohľad je odôvodnený. Kto sa ospravedlní tým, ktorí boli
osočení neprávom? A kde je ocenenie tých, ktorí sú svedomití, kde sú príbehy vyliečených,
zachránených a spokojných? Médiá záujem nemajú, žiadané sú senzácie. Komora sa utápa v
interných problémoch, na tvorbu PR lekárov nemá čas a silu (a možno ani schopnosti),
odborné komunity počuť výnimočne (asi aj preto, že médiá o ne neprejavujú záujem – ak
rovno ich názory neignorujú), ministerstvo sem-tam „pomôže“ – priložiť do ohňa...
Nemám pocit, že by sa to zlepšovalo. Asi treba inak: napr. poplatok za podnet na ÚDZS – ak
je odôvodnený, poplatok sa vráti. Ak nie, sorry. Alebo zodpovednosť novinárov – komora má
právnickú kanceláriu. Ibaže: dnes je 13 mesiacov odo dňa, keď som dal komore podnet na
„klamlivú reklamu“ – dodnes nič... A útoky pokračujú aj dnes: „... ak nebudete chcieť čakať u
lekára, bude vás to stáť 30 eur.“ Asi nezostáva nič iné, len zavrieť oči, predstaviť si let za
more a otvoriť časopis. Lebo úcta k lekárovi a jeho práci sa stáva „vďaka“ novinárom a
politikom nedostihnuteľným snom...

Ak nepríde viac peňazí do ambulantného sektora, dôjde k jeho zániku, varujú lekári
(10. januára 2018, ZdN)
10. január 2018- Analýza vekovej štruktúry ukázala, že v horizonte piatich rokov
môže skončiť až tisíc špecialistov.
V prípade, že nepríde k navýšeniu zdrojov do ambulantného sektora, dôjde k jeho faktickému
zániku. Upozorňuje na to Asociácia súkromných lekárov (ASL SR). Len za posledné tri roky
podľa ASL zaniklo viac ako 150 ambulancií všeobecnej ambulantnej starostlivosti a viac ako
110 ambulancií špecialistov z dôvodu nezáujmu o pokračovanie v činnosti novým lekárom s
príslušnou atestáciou.
Napriek tomu je sadzba za poistencov štátu historicky najnižšia. „V roku 2017 bolo potrebné
dofinancovanie zdravotnej starostlivosti za 100 miliónov eur pri sadzbe za poistencov štátu
3,78 percent. Na rok 2018 je sadzba 3,71 percenta za poistencov štátu na historickom minime.
Výpadok príjmov majú, podľa štátu, kompenzovať ekonomicky aktívni poistenci“, uvádza
ASL.
ASL pritom upozorňovala už v roku 2016 na akútny nedostatok financií v zdravotníctve, ktorý
ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti s potrebou navýšiť platby za poistencov štátu na
úroveň minimálne 5 percent.
„Peniaze v zdravotníctve chýbajú každý rok, preto je kľúčové stabilizovať systém
financovania tak, aby sadzba odvodov za poistencov štátu bola stanovená podľa jasne
vypočítaného koeficienta “, skonštatoval prezident ASL SR Marián Šóth. Ak vláda nenastaví
systém financovania a nezačne platiť reálne náklady za poistencov štátu, problémy celého
zdravotníctva sa budú naďalej prehlbovať,” doplnil Šóth.
Napriek hrozbe v nedofinancovaní zdravotnej starostlivosti, na ktorú upozornil Najvyšší
kontrolný úrad, ASL SR pozitívne vníma medializované vyjadrenie Všeobecnej zdravotnej
poisťovne, že v roku 2018 bude v zdravotníctve viac zdrojov v porovnaní s predchádzajúcim

– 7 –

Monitoring médií 10. január 2018
rokom, čo znamená, že pri rokovaniach s poskytovateľmi a dohodovaní konkrétnych
podmienok spolupráce bude zdravotná poisťovňa môcť kalkulovať s vyšším objemom
finančných prostriedkov.
„Analýzou vekovej štruktúry a analýzou dotazníkov cca 2000 členov ZDRAVITY môžeme
predpokladať odchod viac ako 1000 špecialistov v horizonte 5 rokov. Príjmové nastavenie
týchto poskytovateľov je však na takej úrovni , že by prechod lekára zamestnanca do
súkromnej praxe znamenal výrazný pokles čistého príjmu oproti zákonom garantovanému
príjmu v nemocnici a súčasne by mu pribudli všetky povinnosti podnikateľa a
zamestnávateľa. Vývoj v sieti zmluvných ambulantných poskytovateľov v posledných rokoch
potvrdzuje tento trend, kedy lekári VUC, ani zdravotné poisťovne, nie sú schopné nájsť
„pokračovateľov“ v činnosti ambulancií“, dodala vo vyhlásení ASL SR.
Nákup CT považuje predsedníčka ŽSK E.Jurinová za predražený, J.Blanár to odmieta
(10. januára 2018, ZdN)
10. január 2018- Za päť rokov vyhodili nemocnice ŽSK von oknom jeden a pol milióna eur,
za sumu 2,9 milióna eur mohli kúpiť nie dva, ale štyri prístroje, tvrdí predsedníčka ŽSK.
Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) podá trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v
súvislosti s výsledkami kontroly nákupu CT prístrojov do dvoch nemocníc ŽSK Úradom pre
verejné obstarávanie (ÚVO). Na tlačovej konferencii o tom v utorok informovala
predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Kontrola ÚVO podľa nej jednoznačne potvrdila, že pri nákupe CT prístrojov ŽSK viackrát
vážne porušil zákon. "Z kontroly vyplýva, že ŽSK, vtedy na čele s Jurajom Blanárom, vybral
najmenej výhodnú ponuku. Potvrdilo sa tak, že kraj nakúpil dva CT prístroje do nemocníc
maximálne nevýhodne. Za päť rokov vyhodili nemocnice ŽSK von oknom jeden a pol milióna
eur. Za sumu 2,9 milióna eur mohli kúpiť nie dva, ale štyri prístroje," povedala predsedníčka
ŽSK.
Doplnila, že ÚVO štrnásťkrát konštatoval vážne porušenie zákona. "Dvanásť pochybení
mohlo podľa ÚVO ovplyvniť výsledok tendra. Dve porušenia zákona však podľa úradu
priamo ovplyvnili výsledok súťaže. Niektoré porušenia boli viac-menej formálne, ale v
niektorých prípadoch bolo porušenie také závažné a okaté, že sa dajú len ťažko predstierať
chyby z neznalosti zákona či nedbanlivosti," doplnila Jurinová.
Bývalý predseda ŽSK Juraj Blanár požiadal odborníkov o analýzu a stanovisko k
pracovnej verzii protokolu ÚVO, ktorú dostal od Jurinovej v utorok dopoludnia.
"Samozrejme, že sa podrobnejšie oboznámim s protokolom. Nevylučujem, že tam môžu byť
formálne pochybenia, ktoré vždy môžu nastať počas verejného obstarávania. Ale prax
rozhodne ukázala, že nešlo o nákup predraženého CT," zdôraznil Blanár.
Dva CT prístroje stáli podľa neho 2,27 milióna eur s päťročným pozáručným servisom.
"Po siedmich rokoch realita ukázala, že sme nakúpili najvýhodnejšie CT, prvýkrát
elektronickou aukciou. Navyše, za sedem rokov prevádzky CT prístrojov sme nezaplatili ani
jeden cent navyše," podotkol bývalý predseda ŽSK.
Za najzásadnejšie porušenie zákona v celom procese obstarávania označil ÚVO podľa
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Jurinovej nesprávne vyhodnotenie ponúk. "Komisia nezobrala do úvahy cenu servisu za päť
rokov, ale iba za prvý rok. Tak vybrali víťaznú ponuku. Napriek tomu, že ich cena bola o
jeden a pol milióna eur vyššia ako druhá v poradí. ÚVO vo svojom protokole doslova
konštatuje, že ide o flagrantné porušenie princípu hospodárnosti a efektívnosti," dodala.
Upozornila, že Úradu ŽSK teraz hrozí pre porušenie zákona niekoľkostotisícová pokuta.
"Počkáme si na definitívne rozhodnutie úradu," povedala Jurinová s tým, že medzitým
požiadali Ústav súdneho inžinierstva, aby znalecky vyčíslil spôsobenú škodu.
Hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková TASR informovala, že kontrola ŽSK v prípade
verejného obstarávania dvoch CT prístrojov mala byť ukončená 9. januára 2018. „Vzhľadom
na to, že v popoludňajších hodinách si kontrolovaný uplatnil právo na osobné prerokovanie
Protokolu, podľa zákona kontrola ešte nie je právoplatne ukončená. Úrad preto bude
informovať o výsledku až po právoplatnom ukončení kontroly," uviedla hovorkyňa ÚVO.

– 9 –

