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Jaroslav Ridoško sa stal štátnym tajomníkom
(12. apríla 2018, ZdN)
Štátnym tajomníkom Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR sa stal Jaroslav Ridoško. Vyplýva
to z materiálu, ktorý schválila vláda. Podľa zákona o organizácii činnosti vlády štátneho
tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného ministra.
Jaroslav Ridoško doteraz pôsobil ako poslanec Národnej rady SR za Slovenskú národnú
stranu.
Miesto štátneho tajomníka na MZ sa uvoľnilo po tom, čo sa doterajšia štátna tajomníčka
Andrea Kalavská stala ministerkou zdravotníctva. Jej predchodca Tomáš Drucker sa v rámci
rekonštrukcie vlády stal ministrom vnútra.
Regulované ceny pri záchrankách a urgentoch by sa mali upraviť
(12. apríla 2018, ZdN)
Opatrenie rezortu zdravotníctva by malo zohľadniť mzdové zvýhodnenie zamestnanca za
nočnú prácu, za prácu vo sviatok a prácu v sobotu a v nedeľu.
Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje opatrenie, ktorým sa upraví rozsah regulácie cien v
oblasti zdravotníctva.
„Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zvýšenie regulovaných cien pre poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti, ktorí majú povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej
zdravotnej služby a pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú
urgentnú zdravotnú starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu alebo na urgentnom
Odborári chcú, aby sa PN-ka zvýšila na 75 percent denného príjmu
(Rádio Slovensko, 12:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 11/04/2018; Oto Görner)
Karolína Lacová, moderátorka: "Odborári chcú zvýšiť náhradu mzdy počas
práceneschopnosti. Reagujú tak na novelu o sociálnom poistení. Tá podľa nich zavádza
povinnosť platiť sociálne odvody, aj keď bude zamestnanec na PN-ke či ošetrovať člena
rodiny. Ministerstvo práce však takúto interpretáciu zákona odmieta. Firmy na vyššiu náhradu
PN-ky nevidia dôvod."
Oto Görner, redaktor: "V súčasnosti počas PN-ky či ošetrovného, poistenci povinné sociálne
odvody neplatia. Konfederácia odborových zväzov upozorňuje, že po zavedení ročného
zúčtovania sociálnych odvodov budú platiť odvody povinne aj za tieto obdobia, a to
preddavkovo, teda bez ohľadu na to, či poberali nemocenské dávky. KOZ im to chce
kompenzovať. Hovorkyňa Martina Némethová."
Martina Némethová, hovorkyňa KOZ: "Navrhujeme, aby sa zvýšila nemocenská dávka, a to
nemocenského aj ošetrovného z 55 percent na 75 percent denného vymeriavacieho základu."
Oto Görner: "Podľa odborárov, na takéto zvýšenie sa nebudú musieť hľadať ďalšie peniaze."
Martina Némethová: "Základný fond nemocenského poistenia je dlhodobo prebytkový, preto
financie na zvýšenie nemocenského aj ošetrovného tu sú."
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Oto Görner: "Zamestnávatelia, ktorí poskytujú náhradu príjmy zamestnancom počas prvých
desiatich dní PN-ky, s návrhom odborárov nesúhlasia. Hovorí viceprezident ich asociácie
Rastislav Machunka."
Rastislav Machunka, viceprezident AZZZ: "Nebudeme súhlasiť s tým, čo zvyšuje náklady.
Sme stále svedkami masívneho zneužívania PN-iek, aj z toho dôvodu si nemyslíme, že práve
toto je dobrý spôsob, ako ešte zatraktívniť viac čerpanie PN-ky."
Oto Görner: "Podľa Rastislava Machunku, je síce fond nemocenského poistenia prebytkový,
no prostriedky z neho sa presúvajú aj na dôchodky. Rezort práce hovorí o chybnej interpretácii
novely odborármi. Hovorca Michal Stuška."
Michal Stuška, hovorca ministerstva práce: "Podľa nás, v zákone nie je ustanovené, že ak je
niekto chorý, bude musieť platiť poistné, aj keď nemá žiadny vymeriavací základ. Podľa
predloženého návrhu, ak zamestnanec nedosahuje príjmy, neplatí ani poistné na sociálne
poistenie."
Oto Görner: "Táto otázka bude podľa rezortu práce predmetom rozporového konania ešte do
konca mesiaca."

Odborári dostali návrh na úpravu platov vo verejnom sektore
(ekonomika.sme.sk; 11/04/2018; TASR ; Zaradenie: Ekonomika / Slovensko)
https://ekonomika.sme.sk/c/20801306/odborari-dostali-navrh-na-upravu-platov-voverejnom-sektore.html
Prvé rokovanie expertnej skupiny sa má uskutočniť vo štvrtok.
BRATISLAVA. Odborári už od Úradu vlády (ÚV) dostali návrh na úpravu tabuľkových platov
zamestnancov vo verejnom sektore.
Prvé rokovanie expertnej skupiny sa má uskutočniť vo štvrtok (12.4.). TASR to potvrdila
hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Martina Nemethová.
Odborári už minulý týždeň apelovali na vládu, aby im urýchlene predložila návrh na úpravu
tabuliek a splnila si tak záväzok z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (KZVS).
Prečítajte si tiež:Úpravu platov vo verejnej správe žiadajú aj ďalší odborári
"KOZ SR dostala z ÚV SR návrh zmeny systému odmeňovania zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme ako východisko pre ďalšie rokovania," potvrdila Nemethová.
Prvého rokovania expertnej skupiny sa majú okrem predstaviteľov ÚV SR zúčastniť aj
zástupcovia odborárov, Ministerstva financií (MF), ale aj Združenia miest a obcí Slovenska.
"Všetky vyjednávania by mali byť ukončené do konca júna 2018, kedy by mal byť už hotový
materiál na spustenie legislatívneho konania. Spolu s tabuľkami pripravujeme aj kolektívne
vyjednávanie o KZVS pre verejnú a štátnu službu, čiže tabuľky i návrhy kolektívnych zmlúv
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by mali byť pripravené a vyrokované do leta," avizovala Nemethová.
Odborári odhadli, že úprava tabuľkových platov by sa mala dotknúť zhruba 28.000
zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.
"To je približne 10 % z celkového počtu zamestnancov pracujúcich v nepodnikateľskom
sektore," vyčíslila ešte na minulotýždňovej tlačovej konferencii viceprezidentka KOZ SR
Monika Uhlerová.
Skalická nemocnica dopláca na blízkosť Českej republiky
(11. apríla 2018, ZdN)
11. apríl 2018 - Nemocnici chýba 18 lekárov
Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Skalici bojuje s nedostatkom zdravotníckeho
personálu. Aktuálne jej chýba 18 lekárov a 17 zdravotných sestier. TASR informovala
riaditeľka FNsP Renáta Kormanová.
V skalickej nemocnici okrem problémov, ktoré sú spoločné pre všetky slovenské nemocnice,
je vážnym problémom predovšetkým blízkosť českých hraníc. „Práve to spôsobuje najväčší
odlev zdravotníckych pracovníkov do zahraničia. Mzdové podmienky sú pre zamestnancov
výhodnejšie a vzhľadom na platby zo zdravotných poisťovní im nedokážeme konkurovať,“
uviedla riaditeľka.
Nemocnica v súčasnosti zamestnáva 97 lekárov a 238 zdravotných sestier. „Hľadáme 18
lekárov, predovšetkým na interné, kde nám chýbajú štyria lekári. Zdravotných sestier nám
chýba 17 a voľné miesta máme aj na pozíciu zdravotných asistentov a sanitára,“ spresnila
Kormanová. Nemocnica poskytuje novým zamestnancom náborové odmeny, aktívne oslovujú
potenciálnych zamestnancov cez všetky dostupné informačné kanály, odozva je však
minimálna.
„Mnoho študentov lekárskych fakúlt odchádza do zahraničia, vyštudované sestry a zdravotní
asistenti do strojárskeho priemyslu alebo obchodu, kde sú vyššie mzdy a menšia
zodpovednosť,“ pripomenula ďalší aspekt riaditeľka FNsP.
Situáciu sa nemocnica snaží riešiť aj dočasnými krokmi. „Oslovujeme napríklad lekárov v
privátnej sfére, aby nám vypomohli so službami. Z mnohých oslovených nám niekoľko
vypomáha, ale práca mimo ich privátnu sféru ich vo väčšine prípadov neláka. Vypadli z
nemocničného prostredia a nechcú na seba preberať zodpovednosť za pacientov,“ vysvetlila
nezáujem lekárov riaditeľka skalickej nemocnice.
O zamestnanie v nemocnici nejavia záujem ani študenti zdravotníckych škôl. „Robíme nábory
priamo na stredných zdravotníckych školách. Zaručujeme žiakom prácu po skončení školy a
poskytujeme im finančné benefity už počas štúdia a aj po nástupe do pracovného pomeru.
Napriek tomu samotní žiaci nemajú záujem o prácu v zdravotníctve. Prevažná väčšina nechce
pracovať v odbore, ktorý študuje, alebo ide na vysokú školu,“ poukázala na ďalší problém
riaditeľka.
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V nemocnici pracujú aj lekári zo zahraničia. Momentálne je podiel zahraničných lekárov
v NsP v Skalici približne desať percent. „Máme lekárov predovšetkým z Ukrajiny. Po roku
2016 je však omnoho zložitejšie uznať vzdelanie na území SR, a tak je počet žiadateľov o
prácu takmer nulový,“ doplnila riaditeľka.
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