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Ministerstvo hľadá riaditeľov pre FNsP Nové Zámky
(12. februára 2018, SITA)
Prihlásiť sa do výberového konania na pozície generálneho a medicínskeho riaditeľa je možné
do 27. februára tohto roka.
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo výberové konanie na obsadenie miest členov
štatutárneho orgánu – generálny riaditeľ a medicínsky riaditeľ na funkčné obdobie päť rokov v
štátnej príspevkovej organizácii Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky. Rezort
zdravotníctva zverejnil oznam na svojej webovej stránke.
V prípade generálneho riaditeľa požaduje ministerstvo ako kvalifikačné predpoklady a
požiadavky bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom
oblasti činnosti organizácie.
Uchádzači musia taktiež preukázať prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov,
dôveryhodnosť, odbornú spôsobilosť.
10-stranový projekt
Záujemcovia musia vypracovať projekt stratégie rozvoja organizácie zameraný na
zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu organizácie, zvýšenie
efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov, personálnu politiku, riešenie aktuálnych
problémov.
Napísať ho uchádzači musia v textovom editore v rozsahu minimálne 10 strán formátu A4
(celkový počet znakov v rozsahu minimálne 20 tisíc znakov vrátane medzier) podľa platných
pravidiel písania a úpravy písomností.
Prihlásiť sa do výberového konania je možné do 27. februára tohto roka. „Pri doručovaní
poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručovaní
je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky,“ dodalo ministerstvo.
Dáta v eZdraví sú zabezpečené, uistil NCZI pacientov
(12. februára 2018, SITA)
Deťom od narodenia do 15 rokov by podľa šéfa NCZI malo Ministerstvo vnútra SR vydávať
identifikačné karty s čipom v dvoch verziách, aspoň také boli závery a prísľuby po rokovaní s
dotknutým ministerstvom.
Technické problémy v ambulanciách pri nasadzovaní elektronického zdravotníctva, obavy
pacientov o bezpečnosť svojich dát, či predĺženie času vyšetrenia. Pacienti diskutujú o
slovenskom elektronickom zdravotníctve a otázky kladú aj Asociácii na ochranu práv
pacientov (AOPP) SR.
Aj preto asociácia iniciovala stretnutie s generálnym riaditeľom Národného centra
zdravotníckych informácií (NCZI) Petrom Blaškovitšom. Ako pacientsku organizáciu
ubezpečil šéf NCZI, bezpečnosť dát je zaistená a pacienti sa nemusia obávať.
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Dvojaké karty pre deti
Deťom od narodenia do 15 rokov by podľa Blaškovitša malo Ministerstvo vnútra SR vydávať
identifikačné karty s čipom v dvoch verziách, aspoň také boli závery a prísľuby po rokovaní s
dotknutým ministerstvom.
Jedna verzia bude bez fotografie, pomocou takejto identifikačnej karty si napríklad aj rodič
bude môcť pozrieť záznamy svojho dieťaťa. Druhá, spolu s fotografiou, by okrem tohto účelu
mala tiež slúžiť aj na cestovanie v rámci Európskej únie.
Podľa AOPP možno zložitejšie bude motivovanie seniorov, ktorí majú občiansky preukaz s
neobmedzenou platnosťou, k jeho výmene za iný.
„Ak by najzávažnejším problémom mali byť poplatky za vystavenie nového dokladu, budeme
hľadať s predstaviteľmi ministerstiev riešenie, aby sme seniorov od poplatkov oslobodili,“
uviedol Blaškovitš.
eZdravie sa rozvíja ďalej
NCZI robí pravidelné reportingy za účelom eliminácie problémov a odstraňovania chýb.
Podľa AOPP je potrebné si uvedomiť, že v zdravotníctve máme zhruba 70 dodávateľov
zdravotníckych informačných systémov a treba zabezpečiť ich vzájomné prepojenie a
kompatibilitu so systémom eZdravie.
Slovenské elektronické zdravotníctvo čaká v najbližšom období niekoľko ďalších krokov.
Zapojiť sa doň musia všetky lekárne, momentálne je pripojených približne 80 % z nich.
Aktuálne nie je ešte implementovaný pacientsky sumár a v súčasnosti lekár – špecialista
nevidí všetky predpísané lieky pacientovi.
Pozor na preukazy pracovníkov
Ako dodala pacientska organizácia, elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka ešte stále
nemajú k dispozícii niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
Žiadosť o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka si podalo približne 85
tisíc poskytovateľov, lekárov a sestier. Do NCZI prišlo okolo 8 tisíc chybných žiadostí, v
ktorých boli nesprávne údaje pri kóde lekára. Tritisíc takýchto žiadostí sa podarilo vyčistiť, 5
tisícok ešte overujú.
„Overovanie všetkých žiadostí je dôležité, vďaka nemu nedostane elektronický preukaz
zdravotníckeho pracovníka poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý na to nemá
oprávnenie. Zamedzí sa tak napríklad prípadom, keď pacientov operovali na nelegálnej
klinike,“ dodala prezidentka AOPP Mária Lévyová.
Parlament bude riešiť vek odchodu do dôchodku v 64 rokoch
(ekonomika.sme.sk; 11/02/2018; Michaela Štalmach Kušnírová ; Zaradenie: Ekonomika
/ Slovensko)
https://ekonomika.sme.sk/c/20758070/parlament-bude-riesit-vek-odchodu-do-dochodku-v-64rokoch.html
Vek odchodu do penzie na úrovni 65 rokov chce presadiť aj minister práce Ján Richter.
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BRATISLAVA. Parlament by sa mal zaoberať tým, či sa na Slovensku zastropuje vek odchodu
do dôchodku. Naznačil to v diskusnej relácií v relácií V politike na Ta3 predseda parlamentu
Andrej Danko.
Návrh odborárov
"Odborárom sa totiž podarilo vyzbierať 126-tisíc podpisov od občanov," vysvetľuje Danko s
tým, že si vie predstaviť, že by za ich návrh zahlasoval. "Som stotožnený s myšlienkou
odborárov," dodal.
Prečítajte si tiež:Do 65 rokov a dosť, Richter chce ústavný zákon upravujúci vek odchodu do
penzie
Odborári z Kovo už dlhší čas navrhujú, aby sa pevne stanovilo, že ľudia do penzie budú
odchádzať v 64 rokoch. Posledné mesiace preto medzi ľuďmi zbierajú podpisy. Na to, aby sa
ich návrhom musel zaoberal parlament, bolo potrebných 100-tisíc podpisov.
Návrh si vie predstaviť, že by podporil aj poslanec parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).
Zahlasujeme za to. Súhlasím aj s tým, že by ženy mali ísť skôr do dôchodku," povedal Kollár.
V súčasnosti sa totiž vek odchodu do penzie sa každoročne o niekoľko dní posúva. Tento rok
prestanú pracovať ľudia vo veku 62 rokov a 139 dní (alebo štyri a pol mesiaca).
Richter chce ústavný zákon
Otázkou stropu odchodu do penzie sa zaoberá aj minister práce Ján Richter. Na rozdiel od
odborárov si hranicu vie predstaviť na úrovni 65 rokov. Ide o vek, v ktorom by mali podľa
súčasného nastavenia odchádzať do dôchodku ľudia o 17 až 18 rokov. To znamená tí, ktorí
dnes majú približne 47 rokov.
Aby sa v budúcnosti s vekom nehýbalo, chcel by vek odchodu do dôchodku minister pretlačiť
do ústavného zákona. Na jeho presadenie je potrebných 90 hlasov poslancov parlamentu.
"Ide o otvorenú otázku. Mám záujem osloviť parlamentné strany, aby sme sa o tom rozprávali,
ako aj o zakotvení celého systému, teda prvého, druhého aj tretieho piliera," odpovedal v
rozhovore pre denník SME Richter na otázku, či chce vek odchodu do penzie presadiť do
ústavy.

Hlasovanie o novele Zákonníka práce sa posúva
(Rádio Slovensko, 18:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 08/02/2018;
Baránek; Zaradenie: z domova)

Matej

Oto Görner, moderátor: "Parlament odsúva záverečné hlasovanie o novele zákona Zákonníka
práce. O zvýšení príplatkov aj daňovo výhodnejších 13. a 14. platov rozhodne až na budúci
týždeň. Koaliční poslanci idú opravovať nejednoznačné znenie. Predpokladaný termín máj,
keď ma vstúpiť zákon do platnosti, ohrozený nie je. Rokovanie poslancov sledoval Matej
Baránek."
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Matej Baránek, redaktor: "Chyba v novele, na ktorú upozornil nezaradený poslanec Miroslav
Beblavý, by sa dotkla ľudí, ktorí pracujú v štátnej správe. Tí by zvýšenie poplatkov za prácu v
noci a cez víkendy podľa neho vôbec nepocítili."
Miroslav Beblavý, poslanec NR SR (nezaradený): "Ten zákon o výkone práce vo verejnom
záujme sa týka možno až 400-tisíc zamestnancova z nich samozrejme malá čas robí nočné a
víkendové zmeny, takže môj odhad je, že sa to týka desaťtisícov ľudí."
Matej Baránek: "Ľubomír Petrák zo Smeru-SD tvrdí, že kľúčové hlasovanie o vyšších
príplatkoch, ale aj dobrovoľných daňovo zvýhodnených 13. a 14. platoch bude budúci týždeň
v utorok. Dovtedy chybu opravia."
Ľubomír Petrák, poslanec NR SR (Smer-SD): "To ustanovenie tak, ako je napísané, napísané
napriek tomu, že sa nám to pri jeho predkladaní tak nezdalo, pravdepodobne umožňuje
dvojaký výklad a zvažujeme možnosť opraviť text toho ustanovenia tak, aby bol možný iba
jeden jednoznačný výklad."
Matej Baránek: "To znamená, že zvyšovanie platov ako avizuje koalícia, by mali pocítiť ľudia
v štátnej a verejnej správe tento rok. Okrem nich sa zmeny dotknú aj všetkých, ktorí pracujú v
noci, cez sviatky alebo víkendy. Poslanci však odobrili takzvaný exekučný poriadok.
Exekútori podľa neho nebudú môcť siahnuť na majetok samospráv, ktorý súvisí napríklad so
zásobovaním vodou, výrobou tepla alebo vývozom odpadu. Na zajtra zvolala opozícia
mimoriadnu schôdzu. Rokovať chce o situácii v súvislosti s modernizáciou armády. Predseda
poslaneckého klubu Smeru-SD Martin Glváč povedal, že parlament sa stretne a koalícia
nebude diskusiu blokovať."
Martin Glváč, predseda poslaneckého klubu Smeru-SD: "Tí zvolávali v minulosti, mali
možnosť sa pýtať na výbore, beriem to ako politickú hru. Myslím si, že žiadny proces nie je
ukončený a povedal som to aj predvčerom, to znamená táto schôdza je len politickou hrou a je
zbytočná."
Matej Baránek: "Opoziční poslanci tvrdia, že miliardy eur vynaložené na nákup novej
vojenskej techniky musia byť pod verejnou kontrolou. Zároveň žiadajú vysvetlenie k vývoju
obrnených transportérov alebo k zrušeniu tendra na 3D radary."

Inflácia je zvláštne finančné božstvo
(Slovenské Národné Noviny; 06/2018; 10/02/2018; s.: 8; Róbert HÖLCZ ; Zaradenie:
PUBLICISTIKA)
SVET FINANCIÍ
Pumpovanie lacných peňazí do bankového sektora sa načas skončilo
Róbert HÖLCZ - Foto: internet
Peniaze sú v trhovej ekonomike osobitným tovarom. Ich výmennou hodnotou je
sprostredkovanie pohybu tovarov a služieb a hodnotou je úrok, ktorého výška hovorí o cene
peňazí. Keď si ktorýkoľvek účastník trhu požičia od banky peniaze, musí platiť úrok, keď si
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banka požičia peniaze od centrálnej banky alebo od ostatných účastníkov trhu, neplatí takmer
nič. A preto sú banky zväčša bohaté. A rovnakým bohatstvom väčšinou oplývajú aj rôzne
finančné skupiny.
O cene peňazí rozhodujú centrálne banky, ktoré podľa vývoja makroekonomických
ukazovateľov uplatňujú rôzne menové nástroje, medzi ktoré patrí aj požičiavanie peňazí za
nízky úrok a sprísnená menová politika, ktorá zas platí opačne. Po vypuknutí finančnej krízy,
ktorej dôsledkom bol hospodársky pokles, nárast nezamestnanosti a hroziaca deflácia,
centrálne banky uplatňovali uvoľnenú menovú politiku, ktorej dôsledkom bol opačný pohyb
spomínaných makroekonomických ukazovateľov a navyše nadštandardný rast cien
nehnuteľností. Teraz sa centrálne banky rozhodli opustiť doterajšiu uvoľnenú menovú politiku
a začali v druhej polovici minulého roka so zvyšovaním základných úrokových sadzieb.
* PRÍSNEJŠÍ REŽIM
Našu ekonomiku zaujíma najmä menová politika Európskej centrálnej banky, susedného
Česka a z Únie odchádzajúcej Británie, ktoré najviac ovplyvňujú náš budúci vývoj. Po
americkej centrálnej banke sa aj česká a britská centrálna banka rozhodli sprísniť menové
politiky tým, že zvýšili doterajšie devastujúco nízke základné úrokové sadzby, ktorými
doteraz štedro podporovali rast ich domácich ekonomík. V českej ekonomike je dôvodom
hospodársky rast, ktorý atakuje hranicu piatich percent, najnižšia nezamestnanosť v Únii, rast
miezd, ktorý je dokonca vyšší ako zvyšujúca sa inflácia. V britskej ekonomike je to najmä rast
inflácie nad úroveň troch percent. Tá je vyššia ako rast britských miezd, ale aj hospodársky
rast a úroveň nezamestnanosti. Obe centrálne banky zvýšili dvojtýždňovú reposadzbu, ktorá sa
pokladá za hlavný nástroj menovej politiky, z doterajších 0,25 na 0,5 percenta, pričom sa
počíta s ďalším jej zvýšením. V súvislosti s terajšou diskusiou o budúcom európskom jadre, v
ktorom má byť euro dôležitým integrujúcim prvkom, je pre väčšinu z nás prekvapením, že
členským štátom EÚ bez eura sa darí v ekonomike lepšie ako celej eurozóne. Za svetlú
výnimku pokladáme ekonomiku Slovenska, ktorá sa z bývalých východných štátov približuje
k ekonomickej úrovni Západu najrýchlejšie.
Spoločným znakom českej a slovenskej ekonomiky je nárast cien nehnuteľností o viac
percent, ako je nárast miezd, čo pri očakávaných vyšších úrokových sadzbách na hypotéky po
skončení ich fixných nízkych úrokových sadzieb nie je dobrá správa. Na terajších vyšších
úrokových sadzbách v Česku a Británii si budú okrem bánk prilepšovať aj sporitelia na
sporiacich a termínovaných účtoch a viac budú prerábať dlžníci so všetkými formami úverov.
* VÝVOJ INFLÁCIE
Postavenie Európskej centrálnej banky je v systéme ostatných svetových centrálnych bánk iné
v tom, že jej nástroje musia rešpektovať fiškálny stav vo všetkých členských štátoch eurozóny
a ten v niektorých z nich vykazuje vyšší rozpočtový deficit, ako stanovuje Pakt stability a
rastu. A tak hlavným kritériom zvyšovania základných úrokových sadzieb ECB je vývoj
inflácie. Tá zatiaľ neprekročila dvojpercentnú hranicu, a preto ani posledné zasadnutie
bankovej rady doterajšiu úrokovú politiku nezmenilo. Menová politika sa však zmenila v
objeme nákupov štátnych cenných papierov, keď doterajší objem šesťdesiat miliárd eur
mesačne znížila na polovicu na obdobie nasledujúcich deviatich mesiacov. Dôvodom
opatrnosti sú skôr politické aspekty, ku ktorým patrí neistota o zložení budúcej nemeckej
koaličnej vlády, tiež budúcej českej vlády a, pravdaže, rovnaké nejasno okolo brexitu, keď ani
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po piatich kolách vzájomných rokovaní sa nedospelo k očakávaným záverom. Pripočítať treba
daňovú reformu terajšieho amerického prezidenta, ktorá môže podporiť americký hospodársky
rast s dosahom nielen na americkú menovú politiku, ale aj na ostatné svetové centrálne banky
vrátane ECB. V tejto súvislosti treba povedať, že na poste šéfa najvplyvnejšej centrálnej
banky sveta dôjde k zmene, keď na jej čele by sa mal objaviť terajší viceprezident Jerome
Powel, ktorý podporuje výraznejšie zvyšovanie úrokových sadzieb.
Poslanci budú opäť riešiť príplatky za nočnú a sviatočnú prácu. Definitíva padne v
najbližších dňoch
(aktualne.sk; 11/02/2018; TASR ; Zaradenie: aktualne.sk)
https://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/poslanci-budu-opat-riesit-priplatky-za-nocnusviatocnu-pracu-definitiva-padne-najblizsich-dnoch.html
BRATISLAVA - Definitívne hlasovanie o novele Zákonníka práce, ktorá prináša zvýšenie
príplatkov za prácu v noci, počas sviatkov, ako aj zavádza príplatok za víkendovú prácu, čaká
na poslancov Národnej rady SR už tento utorok (13.2.). Tretím rokovacím týždňom totiž
pokračuje 26. schôdza NR SR, ktorá bola v piatok (9.2.) prerušená mimoriadnym plénom o
modernizácii armády.
Rokovacia sála. Archívne foto Zdroj -AP/TASR
O príplatkoch mali poslanci rozhodnúť už tento týždeň. Miroslav Beblavý (nezaradený) si
však v rámci tretieho čítania zobral slovo a poukázal na legislatívno-technickú chybu v
návrhu. Koalícia si preto na prípadné opravy zobrala čas.
Príplatky za nočnú prácu majú stúpnuť v dvoch etapách a tiež sa bude rozlišovať, či ide o
všeobecnú alebo rizikovú prácu. Od 1. mája tohto roka pri všeobecnej práci pôjde príplatok
hore na 30 percent minimálnej mzdy za hodinu a v ďalšom roku bude zvýšenie predstavovať
40 percent. Podobný postup bude aj pri rizikovej práci, pri ktorej od 1. mája tohto roka stúpne
príplatok na 35 percent minimálnej mzdy za hodinu a od 1. mája budúceho roka dosiahne 50
percent.
Súčasťou novely je aj pozmeňujúci návrh, vďaka ktorému sa zvýšenie príplatkov za nočnú
prácu, sviatok, ako aj zavedenie príplatkov za víkend dotkne i zamestnancov v štátnej a
verejnej službe. Práve na legislatívnu chybu pri ňom upozornil Beblavý.
Do zákonníka sa má dostať aj zavedenie 13. a 14. platu, ktoré majú byť postupne oslobodené
od daní a odvodov. K zákonníku predložili pozmeňujúci návrh poslanci SNS.
Zdroj - AP/TASR
Plénum bude rozhodovať aj o ďalšom osude novely z dielne opozičnej SaS. Liberáli chcú, aby
verejnosť bola lepšie informovaná o hospodárení a cenotvorbe monopolov v oblasti
energetiky, preto navrhujú zaviesť povinnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, aby na
svojom webovom sídle zverejňoval všetky cenové rozhodnutia.
Súčasná prax totiž podľa poslancov ukazuje, že verejnosť nemá dostatočný prístup k
informáciám o tvorbe ceny prirodzených monopolov podliehajúcich cenovej regulácii, a to
napriek tomu, že verejnosť v podobe zákazníkov týchto subjektov objektívne nemá inú
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možnosť, než využívať nimi poskytované tovary a služby, prípadne si zvoliť alternatívu.
Z celkovo 77-bodového programu prvej tohtoročnej schôdza musia poslanci otvoriť ešte 19.
Všetko sú to opozičné návrhy. Napr. Veronika Remišová a Gábor Grendel z OĽaNO chcú
sfunkčniť preukazovanie pôvodu majetku v občianskoprávnom konaní. Tvrdia, že súčasná
právna úprava je nefunkčná aj z dôvodu, že sa dá ľahko obísť. Ich novela preto zakotvuje
princíp, aby sa za legálny príjem nepovažovali príjmy z tzv. neobvyklých obchodných
operácií, ktoré sú v našej legislatíve presne definované v právnej úprave boja proti praniu
špinavých peňazí.
Za týmto účelom sa v návrhu definujú pojmy. O nelegálny príjem má ísť aj vtedy, ak je
odôvodnené predpokladať, že bol získaný konaním porovnateľným s legalizáciou príjmu z
trestnej činnosti. "Treba zároveň uviesť, že orgánom, ktorý v konečnom dôsledku rozhodne o
tom, či majetok bol nadobudnutý z nelegálnych príjmov, je súd na návrh prokurátora,"
upozornili Remišová a Grendel.
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