Monitoring médií 07. február 2018
Odborári odovzdali petíciu predsedovi NR SR
(STV Jednotka, 19:00; Správy RTVS; 06/02/2018; Rita Fleischmanová; Zaradenie: z
domova)
Viliam Stankay, moderátor: "Petičný výbor Odborového zväzu KOVO odovzdal predsedovi
parlamentu Andrejovi Dankovi petíciu za zastavenie zvyšovania dôchodkového veku. Viac
ako stodvadsaťšesťtisíc ľudí, ktorí sa podpísali, žiada, aby Národná rada zastavila zvyšovanie
dôchodkového veku na hranici šesťdesiatštyri rokov. Súčasťou petície je aj požiadavka na
zavedenie takzvaného preddôchodku, ten by umožnil ľuďom odísť do penzie skôr bez toho,
aby prišli o časť dôchodku."
Rita Fleischmanová, redaktorka: "Dnešní štyridsiatnici či päťdesiatnici presne nevedia, v
akom veku pôjdu do dôchodku, dôchodkový vek sa každoročne zvyšuje podľa dĺžky dožitia.
Ľudia, ktorí nadobudnú dôchodkový vek v tomto roku, pôjdu do penzie neskôr o
stotridsaťdeväť dní, na budúci rok by sa k dôchodkovému veku šesťdesiatdva rokov opäť mali
pridať ďalšie týždne. Odborový zväz KOVO to však chce zastaviť."
Emil Machyna, predseda OZ KOVO: "Bol by to jeden z najnižších stropov v rámci Európy.
Ľudia to cítia ako vlastnú potrebu, že chcú, aby naozaj mohli ísť skôr do dôchodku a mohli
mať fixáciu a vedeli, kedy pôjdu do dôchodku."
Rita Fleischmanová: "Predseda parlamentu s požiadavkou odborárov súhlasí, chce však, aby
sa diskutovalo o rozdielnom dôchodkovom veku žien."
Andrej Danko, predseda NR SR (SNS): "Je prirodzené, že my musíme stropovať výšku
odchodu do dôchodku, pretože to opotrebenie ľudí, čo sa týka samotnej výroby, napriek tomu,
že tu prebieha automatizácia výrobných procesov, robotizácia, je veľké. To opotrebenie
psychiky zažívame všetci dennodenne."
Rita Fleischmanová: "Odborári napísali do petície aj požiadavku na zavedenie takzvaného
preddôchodku, má byť najmä pre ľudí na rizikových pracoviskách, vo viaczmenných
prevádzkach alebo pre tých, ktorí pred penziou stratia zamestnanie. Narozdiel od predčasného
dôchodku by neprišli o časť penzie."
Emil Machyna: "Aby mohli za určitých podmienok ísť skôr a aby na to prispel aj
zamestnávateľ určitým príspevkom, aby to bola kombinácia možno tretieho piliera, možno
nadčasov."
Rita Fleischmanová: "Preddôchodok už ministerstvo práce nedávno pripravilo a vložilo do
zákona o treťom pilieri, práve peniaze nasporené v treťom pilieri by mali slúžiť na vyplácanie
časti preddôchodku. Rezort financií však s návrhom nesúhlasil, ministerstvá sa sporia o to,
koľko by mal mať človek nasporené v treťom pilieri, aby mohol požiadať o preddôchodok,
problémom je aj obdobie, odkedy by ho človek mohol čerpať."
Ján Šebo, odborník na dôchodkový systém, UMB Banská Bystrica (telefonát): "Ak
ministerstvo práce chce umožniť ľuďom čerpať skôr, to znamená, že pred dovŕšením
dôchodkového veku, ministerstvo financií tlačí na to, aby ľudia používali svoje úspory až po
dovŕšení dôchodkového veku. To je základný rozpor."

– 1 –

Monitoring médií 07. február 2018
Rita Fleischmanová: "Ministerstvo práce preto návrh preddôchodku zatiaľ zo zákona
vynechalo. Tvrdí, že ak by akceptovalo pripomienky ministerstva financií, inštitút
preddôchodku by stratil svoje pôvodné poslanie."

Odborári priniesli vyše stotisíc podpisov, chcú zastropovať vek odchodu do dôchodku
(pravda.sk; 06/02/2018; TASR ; Zaradenie: Spravodajstvo)
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/457561-odborari-priniesli-vyse-stotisic-podpisovchcu-zastropovat-vek-odchodu-dodochodku/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Odborový zväz KOVO odovzdal predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi petičné hárky.
Autor - TASR, NRSR
Parlament by sa mal zaoberať návrhom, aby ľudia mohli odísť skôr do dôchodku.
Odborový zväz KOVO odovzdal v utorok predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi (SNS)
petičné hárky so 126 015 podpismi. V petícii zväz žiada vytvorenie podmienok pre skorší
odchod do dôchodku napríklad pre ľudí vykonávajúcich rizikové práce.
Na to, aby sa parlament mohol zaoberať podnetom občanov, je potrebné vyzbierať 100-tisíc
podpisov. OZ KOVO v utorok odovzdalo v parlamente 7272 kusov petičných hárkov. "Ľudia
nevedia, kedy pôjdu do dôchodku, preto chceme zastropovať vek odchodu do dôchodku na 64
rokov. Bol by to jeden z najnižších stropov v rámci Európy, ale zároveň chceme aj zavedenie
preddôchodku," priblížil zámer petície na tlačovej konferencii v parlamente predseda OZ
KOVO Emil Machyna.
Cieľom petície OZ KOVO je zmena súčasného dôchodkového systému, a to hlavne snaha
zastaviť predlžovanie veku odchodu do penzie a vytvorenie možnosti pre skorší odchod do
dôchodku bez krátenia jeho výšky. "Rokovali sme aj s ďalšími predstaviteľmi vládnej
koalície, s premiérom a takisto chce podporiť túto časť nášho návrhu.
Rizikové práce
Boli by sme radi, aby to bol ústavný zákon, aby sa schválil v takej forme, aby sa zákon
nemenil každú chvíľu, aby sme mali istotu v sociálnom systéme," uviedol Machyna.
Zväz navrhuje umožniť skorší odchod do dôchodku aj pri náročnejších pracovných pozíciách,
napríklad pre ľudí vykonávajúcich rizikové práce s bezprostredným ohrozením zdravia či vo
viaczmennej prevádzke tak, aby im skorší odchod do dôchodku nespôsobil krátenie
dôchodkovej dávky. "My sme sa dohodli, že ak by náhodou neprešla petícia v nejakej podobe,
tak sme pripravení zbierať ďalšie podpisy pod referendum. Sme presvedčení, že by sme to
zvládli," avizoval Machyna.
Dankova podpora
Predseda parlamentu uviedol, že ciele petície podporuje. "Myšlienka OZ KOVO má absolútnu
podporu mňa ako predsedu Národnej rady SR. Je nesporné, že zastropovanie odchodu do
dôchodkového veku musí mať zelenú," skonštatoval Danko s tým, že túto myšlienku
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podporuje aj poslanecký klub SNS.
"Vyspelé svety rozlišujú medzi odchodom do dôchodku muža a ženy. U žien by sme mali brať
do úvahy materstvo a počet detí. V rámci našej diskusie som inicioval aj zamyslenie sa nad
kratším vekom.
Aby bola nemocnica bezpečná, musí mať výkony
(7. februára 2018, SITA)
Minimálne 500 pôrodov ročne, 200 operácií kolenného kĺbu či najmenej 40 operácií
karcinómu prsníka. Toľko minimálnych výkonov v jednotlivých špecializáciách by mala
počas roka vykonať nemocnica, aby bola zdravotná starostlivosť bezpečná. Upozornila na to
sieť nemocníc Svet zdravia.
Podľa siete čím väčší počet výkonov sa totiž na danom pracovisku nemocnice robí, tým je
riziko komplikácií nižšie a bezpečnosť pacienta stúpa.
Svoje nemocnice už preto začala na základe týchto indikátorov stratifikovať.
Treba stratifikovať celú sieť
Svet zdravia apeluje na dokončenie stratifikácie nemocničnej siete na Slovensku.
„Predstavme si, že pôrodnica má 350 pôrodov ročne a navyše značnú časť tvoria cisárske
rezy. Do nemocnice príde mamička v pokročilej fáze prebiehajúceho pôrodu, avšak nastanú
komplikácie, ktoré môžu vážne ohroziť dieťa, prípadne matku. Pre malý počet pôrodov a
veľký podiel cisárskych rezov sa s takou situáciou pôrodník v tejto nemocnici za posledné
roky nestretol,“ priblížil generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník
ProCare Vladimír Dvorový.
Zároveň sa pýta, aká je pravdepodobnosť, že situáciu pôrodník zvládne, keď jeho skúsenosť s
podobnými stavmi je malá alebo žiadna. Podľa neho na to, aby pôrodník zvládol kritické
situácie a nespanikáril, musí sa s nimi stretávať v pravidelných intervaloch.
Pacientov sa zbavovať nechcú
Sieť začala na základe objemových indikátorov najnáročnejšie výkony centralizovať a svoje
nemocnice stratifikovať. Napríklad z novootvorenej nemocnice v Michalovciach sa má stať
nadregionálne centrum pre akútnu medicínu. Tam chce Svet zdravia presúvať najnáročnejšie
chirurgické zákroky, akým je kolorektálny karcinóm či onkogynekologické zákroky.
„My sa nechceme zbavovať ťažkých pacientov. Toto nie je o zbavovaní sa ťažkých pacientov.
Práve preto sme urobili nemocnicu novej generácie v Michalovciach, práve preto robíme
Bratislavu a práve preto chceme profilovať niektoré iné nemocnice na špičkovejšie
nemocnice. Naším cieľom je dobre sa postarať o našich pacientov, nie sa ich zbaviť,“
ubezpečil Dvorový.
Svidnícku pôrodnicu chcú zachovať, záleží to však na počte pôrodov
Práve nízky počet výkonov vo svidníckej nemocnici bol jedným z dôvodov, prečo sa sieť
nedávno rozhodla ukončiť činnosť pôrodníckeho oddelenia vo Svidníku.
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S ministerstvom zdravotníctva a s vedením kraja sa nakoniec sieť dohodla na predĺžení
prevádzky o jeden rok s tým, že pôrodnica musí dosiahnuť spomínanú minimálnu hranicu 500
pôrodov ročne.
„Máme záujem, aby tam tá pôrodnica bola. Počet pôrodov 500 je reálny, ktorý sa tam dá
dosiahnuť. Ale reálny počet pôrodov súvisí nielen s našou pripravenosťou pôrodnice, ale aj s
tým, ako sa k tomu bude stavať región. Či gynekológovia, ktorí tam sú, budú chcieť
participovať, alebo ich (rodičky, pozn. red.) budú posielať inde,“ konštatoval Dvorový.
Geografická dostupnosť nestačí
Rezort zdravotníctva ako hlavný regulátor vytvoril mapu urgentných príjmov, pričom
vychádzal z objemových dát o minimálnych počtoch, pri ktorých má zmysel urgentné
pracovisko zriadiť.
Tému je ale potrebné podľa Sveta zdravia rozšíriť v záujme bezpečnosti pacienta aj o ďalšie
odbornosti, respektíve medicínske oblasti.
Medicínsky riaditeľ ProCare a Svet zdravia Róbert Hill upozornil, že pri rozložení
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa nemožno opierať len o jediný ukazovateľ, akým je
geografická dostupnosť.
„Naopak, do úvahy treba zobrať mnoho ďalších faktorov, medzi ktorými je bezpečnosť
pacienta oveľa dôležitejšia. Je úzko spojená aj so spomínanými objemovými indikátormi.
Samozrejme, nemožno zabúdať ani na ukazovatele, ktoré hovoria o výsledku liečby, ale tam
sa diskusia na Slovensku ani nepriblížila,“ dodal.
Štát by mal byť pri udeľovaní pokút v rámci ezdravia benevolentnejší
(7. február 2018, ZdN)
Pozmeňujúci návrh hovorí o pokute do výšky 200 eur
Štát bude pri udeľovaní pokút za nepripojenie sa do elektronického zdravotníctva
benevolentnejší. Poslanci v parlamente v utorok odobrili, aby uloženie sankcie zdravotníkovi
nebolo povinnosťou, ale možnosťou.
Úprava pravidiel prešla cez pozmeňujúci návrh k zákonu o radiačnej ochrane, reaguje sa ňou
na súčasnú situáciu okolo ezdravia. Mnohí zdravotníci sa totiž sťažovali, že do systému sa
nevedia pripojiť, pričom tvrdili, že to nie je ich vina.
Žiadali preto formulku okolo sankcií zmeniť v zákone, a to i napriek tomu, že štát im dal
prísľub, že pri udeľovaní pokút nebude prísny a bude brať do úvahy objektívne príčiny.
Pozmeňujúci návrh hovorí o pokute do výšky 200 eur.
Zmena pravidiel sa dotkne aj zdravotných poisťovní. Tie už po novom nebudú môcť
podmieňovať pripojenie ambulancií či nemocníc do ezdravia uzatvorením "akýchkoľvek
zmluvných dojednaní", ktoré s ním nesúvisia.
Cez zákon o radiačnej ochrane sa riešia aj podmienky pri vykonávaní prehliadok mŕtvych tiel.
Po kritike zo strany lekárov-špecialistov sa upravuje prechodné obdobie, kedy ich Úrad pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nebude zaraďovať do rozpisu na vykonávanie
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prehliadok.
"Pretože budú potrebovať preškolenie na prehliadky mŕtveho tela," píše sa v pozmeňujúcom
návrh z dielne koaličných poslancov s tým, že prechodné obdobie by malo trvať do 30. júna
tohto roka. Reč je o rozpise povinných služieb. Ten prichádza na rad vtedy, ak v krajoch nie je
obstaraný organizátor a na služby nie je prihlásených ani dostatok dobrovoľných lekárov.
"Spomínanými zmenami reagujeme na súčasnú situáciu, ktorá si to vyžaduje," vysvetlil
minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Opozícia v parlamentnom
zdravotníckom výbore mu totiž nedávno vytkla, že rezort si "ide opravovať zákony cez právnu
normu, ktorá s tým vecne nesúvisí". Tá s niektorými Druckerovými zmenami aj tak nesúhlasí.
Je napríklad za to, aby sa spomínaná pokuta súvisiaca s ezdravím rovno zrušila.
Minister však stále trvá na tom, že je "lepšie robiť drobné úpravy, ako keby sa mal termín
ostrej prevádzky elektronického zdravotníctva posunúť". V prípade zmien okolo zdravotných
poisťovní uviedol, že zaregistroval pokusy jednej zo zdravotných poisťovní podmieňovať
pripojenie do ezdravia splnením podmienok, "ktoré s ním nemali absolútne nič spoločné".
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