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SKSaPA: Kalavská odmietla diskutovať so sestrami o ich aktuálnych problémoch
(23. apríla 2018, SITA)
AKTUALIZOVANÉ – Nová ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská ešte nie je vo funkcii
ani celý mesiac a už sa jej podarilo uraziť sestry a pôrodné asistentky. Konštatovala to vo
svojom stanovisku Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA).
Šéfka rezortu zdravotníctva neprijala pozvanie na 18. ročník Snemu Slovenskej komory
sestier a pôrodných asistentiek v Poprade, na ktorom viac ako 200 delegátov z celého
Slovenska počas dvoch dní (20. – 21. apríla) diskutuje o aktuálnych otázkach, problémoch
a výzvach pre sestry a pôrodné asistentky.
Komora sestier pripomenula, že snem je najvyšším orgánom sestier a pôrodných asistentiek,
pričom v minulosti sa ho osobne zúčastnili napríklad minister zdravotníctva Richard Raši
(2010), minister zdravotníctva Ivan Uhliarik (2011) či dokonca prezident Slovenskej
republiky Andrej Kiska (2015).
Mohla si utvoriť názor
„Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská po nástupe do pozície šéfky rezortu zdravotníctva
vyhlásila, že ju prekvapuje postoj sestier a že sa bude snažiť viac. Ako si potom sestry majú
vysvetliť jej odpoveď na pozvanie na najdôležitejšiu udalosť – Snem SK SaPA. Môžeme sa
teda domnievať, že pani ministerke v skutočnosti až tak veľmi na názoroch a požiadavkách
sestier nezáleží?“ pýta sa prezidentka komory Iveta Lazorová.
Podľa nej kde inde, ako na sneme by mala ministerka možnosť stretnúť sa so sestrami zo
všetkých kútov Slovenska z rôznych oblastí zdravotníctva (nemocníc, ambulancií, agentúr
domácej ošetrovateľskej starostlivosti, zariadení sociálnych služieb a vzdelávacích
ustanovizní) a vypočuť, si ich názory a postoje týkajúce sa ich práce?
„Možno by si potom urobila iný názor na našu prácu a na naše požiadavky a zistila by, že
Bratislava nie je celé Slovensko,“ doplnila prezidentka.
Témou bude aj smerovanie štátnej politiky v zdravotníctve
Úlohou snemu je nielen zhodnotiť činnosť komory, ale aj prijať uznesenia, ktoré usmerňujú
a zaväzujú Radu, Prezídium, prezidenta a ostatných členov orgánov komory pre ich plnenie.
Snem ďalej posudzuje, či sa efektívne vynakladajú financie členov SK SaPA. Ako povedal
člen Rady a Prezídia SK SaPA Milan Laurinc, hlavnou témou tohtoročného snemu budú
zmeny, ktoré ovplyvňujú prácu sestier a určujú smerovanie ošetrovateľstva a pôrodnej
asistencie.
„Diskutovať by sa malo aj o tom, ako sú zástupcovia sestier a pôrodných asistentiek z celého
Slovenska spokojní so smerovaním štátnej politiky v oblasti zdravotníctva. Súčasťou tohto
podujatia budú aj voľby orgánov komory, ktoré sa budú podieľať a zodpovedať za túto zmenu
v najbližšom štvorročnom, volebnom období,“ dodal Laurinc.
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Podporu vyjadrili viacerí hostia
Snemu SK SaPA sa zúčastňujú aj pozvaní hostia: generálny riaditeľ Sekcie zdravia MZ SR
Miroslav Bdžoch, riaditeľka odboru ošetrovateľstva MZ SR Darina Dányová, či hlavná
odborníčka MZ SR pre ošetrovateľstvo Helena Godárová – Vyhničková.
Snem prišli podporiť aj prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František
Majerský, členka Rady Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov Veronika
Jaseňovská, predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek Monika
Kavecká, predseda správnej Rady Slovenský pacient, o. z. Radoslav Herda, či predsedníčka
Občianskeho združenia pre podporu vzdelávania SaPA Anna Bullová.
Ministerka bola na zasadnutí vlády
Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská na uvedenom sneme nebola z dôvodu, že sa v
piatok v Bratislave zúčastňovala rokovania vlády. Uviedla to hovorkyňa rezortu Zuzana
eliášová.
Kalavská vláde predkladala novelu zákona, ktorá okrem iného v praxi prinesie vylepšenie
rezidentského programu.
Ministerstvu zdravotníctva podľa Eliášovej záleží na sestrách a považujú ich za významnú
súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. „Preto pani ministerka z uvedeného dôvodu
poprosila o účasť svojich zástupcov, ktorí ju v príhovore z neúčasti z dôvodu rokovania vlády
ospravedlnili,“ upozornila hovorkyňa.
Kalavská sa snemu sestier zúčastnila v minulosti ešte v pozícii štátnej tajomníčky.
Sestry neignoruje
Od nástupu do funkcie ministerky pokračuje podľa hovorkyne v systémových krokoch na
zlepšenie podmienok na prácu sestier.
„Sú za nami konkrétne výsledky, postupne sa zlepšujú podmienky sestier, zvýšenie
kompetencie zdravotníckych asistentov odbremeňuje sestry v nemocniciach od určitého typu
práce, sestry sa môžu intenzívnejšie venovať odbornej ošetrovateľskej aktivite a zdravotnícki
asistenti dopĺňajú ich činnosti na oddeleniach,“ vymenovala Eliášová.
Veľkou témou je zvýšenie rozsahu kompetencií sestrám. Ministerstvo zdravotníctva ich
definovalo, s cieľom určiť transparentný vzťah medzi dosiahnutým vzdelaním sestry a
prislúchajúcimi kompetenciami.
„Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa rada zúčastní, keď jej to čas a povinnosti
umožnia, podujatí, ktoré sa týkajú sestier. Dôkazom toho je aj fakt, že tento týždeň bola na
konferencii Ošetrovateľstvo a zdravie v Trenčíne,“ uzavrela hovorkyňa.
Od mája sa zvýšia príplatky za nočné či víkendy. V akej výške budú?
[ekonomika.sme.sk; 20/04/2018; Michaela Štalmach Kušnírová ; Zaradenie: Ekonomika
/ Slovensko]
https://ekonomika.sme.sk/c/20808386/od-maja-sa-zvysia-priplatky-za-nocne-ci-vikendy-vakej-vyske-budu.html
Väčšina príspevkov sa oproti súčasnosti zvyšuje dvojnásobne.
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BRATISLAVA. Zamestnanec pracuje vo firme, ktorá dodáva tovar pre jednu z automobiliek
na Slovensku. Každý mesiac odrobí šesť nočných zmien. Tento rok sa mu vďaka tomu výplata
zvyšovala približne o 26,5 eura. Od mája bude už zarábať o 13 eur viac. Za prácu v noci si
totiž po novom privyrobí necelých 40 eur.
Približne o týždeň začnú platiť vyššie limity na príplatky za prácu, ktoré presadila tretia vláda
Roberta Fica.
"Veľakrát sme tvrdili a tvrdíme, že ak sa darí štátu, musí sa dariť aj ľuďom. Je našou
povinnosťou pri dobrom ekonomickom raste prijímať opatrenia, ktoré smerujú k ľuďom,"
vysvetľoval v minulosti opakovane vtedajší premiér.
Firma môže získať výnimku((piano))
Príspevok za nočné sa pritom spomedzi všetkých príplatkov zdvihne najmenej a to z 20
percent z minimálnej hodinovej mzdy na 30 percent. Jeho minimálna hodnota potom porastie
ešte raz a to na 40 percent. Ak použijeme rovnaký príklad zamestnanca, tak od mája 2019 sa
mu vďaka práci v noci zvýši plat o 53 eur.
Zvýšenie sa najviac dotkne firiem, v ktorých sa bežne pracuje v noci. Ide napríklad o
automobilky a ich subdodávateľov či spoločnosti z elektrotechnického priemyslu.
(zdroj: )
Obrovský dosah bude mať zmena aj na pekárov. "Nároky na čerstvosť nás nútia vyrábať v
noci a sedem dní v týždni. Pekári musia ísť do práce aj vo sviatok, aby zákazníci mali na
druhý deň ráno čerstvý chlieb a pečivo," vysvetľoval pred časom pre SME Marian Ligocký,
ekonomický riaditeľ Kysuckých pekární.
Pekári vyčíslili, že pre príplatky sa im náklady celkovo zdvihnú o 24 miliónov eur ročne. Aby
to vykryli, hovoria o zvyšovaní cien za chlieb a pečivo.
Ministerstvo práce sa preto po dlhých diskusiách s firmami nakoniec rozhodlo, že zavedie aj
výnimku. Spoločnosti, ktoré väčšinu času vyrábajú v noci (napríklad 60 percent práce robia v
noci a len 40 percent cez deň), budú môcť zamestnancom platiť o päť percent nižšie príplatky
ako ostatné firmy.
Väčšina pekárov však výnimku prekvapivo napokon nevyužije, tvrdí predseda Únie
priemyselných pekárov Vladislav Baričák. "Uvedomujú si totiž, že je nevyhnutné, aby
stabilizovali počet svojich zamestnancov s ohľadom na súčasnú kritickú situáciu so záujmom
o prácu v pekárni," dodáva Baričák.
Výnimku napríklad nevyužije ani žilinská automobilka Kia. Tá si len tento týždeň v
kolektívnej zmluve dohodla, že príplatky za nočné zvýši v tomto roku na 1,3 eura. Čo je o 33
centov viac, ako jej prikazuje zákon.
O výnimku firma ministerstvo žiadať nemusí. Stačí, ak si to dohodne v kolektívnej zmluve s
odborármi. Ak ide o menšiu firmu do 20 zamestnancov, stačí výnimku dohodnúť v pracovnej
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zmluve.
Štátni zamestnanci si veľmi nepolepšia
Novinkou sú príplatky za prácu v sobotu a nedeľu, ktoré doteraz zákon firmám neprikazoval.
Na druhej strane, mnohé spoločnosti ich zamestnancom v istej výške vyplácali.
Za sobotu dostane po novom zamestnanec 25 percent z minimálnej hodinovej mzdy. Teda za
každú odpracovanú hodinu si prilepší približne o 69 centov. V nedeľu porastú príplatky
rýchlejšie. Už od mája budú musieť firmy priplácať ľuďom 50 percent z minimálnych
mzdových nárokov, teda 1,4 eura za hodinu. V roku 2019 príplatky porastú opäť.
Dosah na rozpočet Štát na vyšších príplatkoch získa viac vďaka vyšším odvodom do
poisťovní či daniam. V rokoch 2018 až 2020 získa štát o 150 až 297 miliónov eur viac. Odhad
nie je presný. Sú v ňom okrem príplatkov zarátané aj vyššie mzdy či vyššia zamestnanosť.
Pravidlá, ktoré presadila strana Smer, platia pre ľudí zo súkromnej sféry a zamestnancov
nemocníc. Otázne je, ako sa zvýšenie príplatkov dotkne ľudí, ktorí pracujú pre štát či verejnú
správu. U nich totiž nie je vôbec isté, či budú mať nárok na vyšší príplatok. Závisieť to bude
od jednotlivých prípadov.
Ukážeme si to na príklade. Ak v súčasnosti úradník pracuje cez víkend, dostane za to
príplatok 30 percent svojho funkčného platu. Ten sa skladá nielen zo mzdy (akú dostávajú
ľudia v podnikoch), ale aj z rôznych príplatkov - napríklad osobného ohodnotenia. Povedzme
teda, že mu z toho za hodinu práce vyráta personalista príplatok 60 centov.
To je menej ako 69 centov, čo je výška nového príplatku za sobotu podľa Zákonníka práce,
ktorý zavádza vláda. Úradníkovi sa preto jeho príspevok zvýši zo 60 na 69 centov.
Ak by však jeho funkčný plat bol vyšší a príplatok za prácu v sobotu mu personalista vypočíta
na 80 centov za hodinu, nič sa pre neho nezmení.

Vzdelávanie lekárov cez rezidentský program prejde úpravou
[Rádio Slovensko, 18:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 20/04/2018; Erik Potocký;
Zaradenie: z domova]
Marián Kukelka, moderátor: "Vzdelávanie lekárov cez takzvaný rezidentský program prejde
úpravou. Nebude sa týkať už len všeobecných lekárov, ale cez požiadavky samosprávnych
krajov sa rozšíria aj o špecialistov, ktorí v jednotlivých regiónoch chýbajú. Ministerka
zdravotníctva pripúšťa, že sa nemocnice zapoja aj do modelu duálneho vzdelávania, aby si už
počas štúdia vychovávali napríklad zdravotné sestry. Ich nedostatok chce vláda riešiť aj cez
nový sociálny balíček, ktorý by mal priniesť sestrám vyššie platy."
Erik Potocký, redaktor: "V slovenských ambulanciách nechýbajú len všeobecní lekári, ale aj
špecialisti. Samosprávne kraje, ktoré prevádzku ambulancií povoľujú, sa preto budú môcť
obrátiť na ministerstvo zdravotníctva s požiadavkami na konkrétne špecializácie napríklad
kardiológov či diabetológov. Budúci ambulantní lekári tak získajú isté pracovné miesto aj
priestory. Ročne má rezort k dispozícii peniaze na vzdelávanie zhruba stovky rezidentov.
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Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská."
Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva (nom. Smeru-SD): "Rokujeme s VÚC-čkami, s
lekármi, s poskytovateľmi, s odbornými spoločnosťami. Pýtame sa ich, ktoré špecializácie a
ktorí lekári nám v systéme chýbajú. A my sme ochotní prijať týchto lekárov absolventov v
rámci určitých krajov na určité miesta v rámci určitých špecializácií, financovať ich, aby sme
dosaturovali chýbajúce špecializácie v daných regiónoch."
Erik Potocký: "Pravidlá rezidentského programu pred časom kritizovalo Lekárske odborové
združenie. Ak totiž chceli jeho absolventi a absolventky dodržať zákon, nemohli si dovoliť
odísť na materskú či rodičovskú dovolenku alebo byť dlhodobo práceneschopný. Odstránenie
týchto prekážok šéf odborárov Peter Visolajský víta. Problém je však v tom, že sa týka len
nových rezidentov. Tých, čo majú podpísané zmluvy podľa doterajších pravidiel, sa zmeny
nedotknú."
Peter Visolajský, šéf Lekárskeho odborového združenia: "Preto sme chceli, aby všetko nové a
dobré, čo ministerstvo zavedie aj po našej dohode, aby platilo aj pre tých lekárov, ktorí už sú v
tom programe. Ale toto nebolo akceptované."
Erik Potocký: "Slovensko však trpí aj nedostatkom sestier. Ich vzdelávanie by sa v budúcnosti
mohlo zaradiť aj do systému duálneho vzdelávania. Samosprávne kraje budú totiž musieť
naplniť takzvané prognózy trhu práce. Minister Ján Richter."
Ján Richter, minister práce (Smer-SD): "Dostanú od nás presný prehľad nedostatkových
profesií na trhu práce a na základe toho by mali voliť študijné odbory. To znamená, že ak je
nedostatok zdravotných sestier, automaticky v tých prognózach sa to objaví."
Erik Potocký: "A hoci vzdelávanie zdravotníkov upravuje samostatný zákon, ministerka
Andrea Kalavská vidí takúto možnosť reálne."
Andrea Kalavská: "Je to dobrý model a myslím, že môžeme niečo z neho implementovať v
rámci zdravotníctva a je to v rámci diskusií."
Erik Potocký: "Zmeny v rezidentskom programe by po schválení parlamentu mali platiť od
prvého augusta."
Mýty o mzdách
[pravda.sk; 21/04/2018; Radovan Geist ; Zaradenie: Názory]
https://nazory.pravda.sk/dnes-pise/clanok/466787-myty-omzdach/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Mainstreamoví politici reagujú na úspechy takzvaných populistov (dnes väčšinou
nacionalisticko-konzervatívneho zafarbenia) dvoma základnými spôsobmi: preberaním ich
agendy a nárekom nad nespravodlivosťou a hlúposťou pospolitého ľudu, ktorý nedokáže
pochopiť nevyhnutné.
Počúvame tak, že za rastúcimi nerovnosťami v príjmoch a majetku možno stojí pomalý rast
miezd a ich klesajúci podiel na pridanej hodnote, no ten je spôsobený "globalizáciou" a
"technologickými zmenami". Nepáči sa vám, že skupina ľudí, ktorá má stále viac, je stále

– 5 –

Monitoring médií 23. apríl 2018
menšia? Sťažujte sa na "úrade pre neosobné sily vývoja". Prípadne na lampárni. A nečudujte
sa, keď vás označia za nepriateľa pokroku. Novodobého rozbíjača strojov.
Rastúce nerovnosti však nie sú dôsledkom "nevyhnutných procesov" o nič viac, než
prírodných zákonov či hnevu olympských bohov. Ekonómovia Özlem Onaran a Alexander
Guschanski z Greenwichskej univerzity v nedávno zverejnenej štúdii na základe dát z krajín
OECD a vybraných rýchlo sa rozvíjajúcich ekonomík ukazujú, že podiel miezd na pridanej
hodnote (zjednodušene: rozdelenie vytvorenej hodnoty medzi "prácu" a "kapitál") závisí
výrazne od vyjednávacej pozície pracovnej sily. Inak povedané, čím silnejšie sú odbory,
pravidlá pre minimálnu mzdu a robustnejší sociálny štát, tým väčší podiel z vyrobenej
hodnoty získavajú zamestnanci.
Naopak, technologické zmeny či koncentrácia firiem majú malý vplyv.
Čo to znamená pre politikov? Technologické inovácie prinášajú zmeny života i organizácie
práce. Na ich zvládnutie, využitie potenciálu, je potrebné investovať do vzdelávania. To však
nestačí. Ak má byť ekonomický rast sociálne férový, je potrebné pozrieť sa na pravidlá, ktoré
riadia distribúciu a redistribúciu jeho výsledkov.
Globalizácia a technologické zmeny nevyhnutne neznamenajú rast nerovností v príjmoch a
majetku. Onaran a Guschanski navrhujú niekoľko jednoduchých, a v zásade odskúšaných
riešení. Prvým je posilnenie postavenia pracovnej sily efektívnou reguláciou pracovných trhov
a odbormi. Nerovnosti obmedzí aj zvyšovanie minimálnej mzdy, zrušenie rozdielov v platoch
mužov a žien a limity pre rozdiely medzi najvyššími a najnižšími platmi v rámci jednej firmy.
Rovnováhu medzi prácou a kapitálom pomôžu posilniť aj verejné investície, robustnejšie
sociálne služby a sociálne zabezpečenie.
Na to je potrebné zmierniť dôsledky financializácie ekonomiky spravodlivejším zdaňovaním a
takou reguláciou, ktorá bude viesť firmy k investíciám do výrobných kapacít, nie vyplácaniu
dividend majiteľom. Popri efektívnejšom (a vyššom) zdanení výnosov z kapitálu by pomohlo
posilnenie zastúpenia zamestnancov, prípadne širšej verejnosti, v riadiacich orgánoch firiem.
Mnoho z toho kedysi existovalo vo vyspelých ekonomikách na národnej úrovni. Tvrdenie, že
sociálne spravodlivá hospodárska politika nie je v ére globalizácie a technologických zmien
možná, je mýtom. Problémom nie sú nemenné prírodné zákony ani neprajní bohovia. Len
chýbajúca politická vôľa.
Na stravu dostanú zamestnanci viac
[pravda.sk; 21/04/2018; Pravda ; Zaradenie: Profesia]
https://profesia.pravda.sk/zamestnanie/clanok/466452-na-stravu-dostanu-zamestnanciviac/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Hodnota stravného lístka musí predstavovať aspoň 75 percent zo sumy stravného
poskytovaného pri pracovnej ceste v dĺžke piatich až dvanástich hodín. Autor - Ľuboš Pilc,
Pravda
Už od júna by sa mali dvihnúť sumy stravného. Navrhuje to ministerstvo práce ako reakciu na
rastúce ceny v reštauráciách.
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Základná suma stravného vzrastie zo 4,50 na 4,80 eura. Vďaka tomu sa zvýši aj minimálna
suma, ktorou musí zamestnávateľ prispievať svojim zamestnancom na stravu.
Väčšina zamestnávateľov namiesto toho, aby zamestnancom zabezpečila jedlo, im dáva
stravné lístky. Zamestnanci si tak sami môžu vybrať, či pôjdu na obed do reštaurácie, alebo si
za stravné lístky nakúpia potraviny.
Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu
viac ako štyri hodiny, ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže
zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.
Hodnota stravného lístka musí predstavovať aspoň 75 percent zo sumy stravného
poskytovaného pri pracovnej ceste v dĺžke piatich až dvanástich hodín. Keďže od 1. decembra
2016 je výška stravného pri takejto ceste na úrovni 4,50 eura, zamestnávatelia musia dávať
zamestnancom stravný lístok minimálne v hodnote 3,38 eura. Od júna by sa stravné malo
zvýšiť na 4,80 eura, čo znamená, že minimálna hodnota stravného lístka, ktorý musí dostať
zamestnanec, vzrastie na 3,60 eura.
Firmy môžu zamestnancom prispieť na jedlo aj vyššou sumou. Najčastejšie tak robia
príspevkom zo sociálneho fondu. Výhodou takéhoto použitia peňazí z fondu je, že
zamestnanec nemusí z tohto príspevku platiť dane. Vo väčšine ostatných prípadov musí
zamestnanec z peňazí, ktoré dostane zo sociálneho fondu, zaplatiť daň i odvody.
Druhou možnosťou je, že zamestnávateľ bude prispievať na stravu svojich zamestnancov z
vlastného vrecka. Takto vynaložené peniaze však nemôže zahrnúť do daňových výdavkov,
takže si znižuje svoj čistý zisk. Preto väčšina firiem túto možnosť nevolí.
Zamestnávatelia sú povinní dávať stravné lístky len tým zamestnancom, ktorí u nich pracujú
na pracovnú zmluvu. Na dohodárov sa ustanovenie paragrafu 152 Zákonníka práce
nevzťahuje, preto na stravné lístky nemajú nárok.
Akú minimálnu mzdu musíte v tomto roku dostať?
[pravda.sk; 22/04/2018; Pravda ; Zaradenie: Profesia]
https://profesia.pravda.sk/zamestnanie/clanok/466454-aku-minimalnu-mzdu-musite-v-tomtoroku-dostat/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
V tomto roku je mesačná suma minimálnej mzdy vo výške 480 eur, čo je 2,759 eura na
hodinu. Autor - SHUTTERSTOCK
Aj keď sa väčšinou hovorí len o jednej minimálnej mzde, Zákonník práce stanovuje aj
minimálne mzdové nároky. Ide o násobky minimálnej mzdy, ktoré vám musí zamestnávateľ
vyplatiť v závislosti od náročnosti vami vykonávanej práce. V praxi to znamená, že čím má
niekto vyššiu zodpovednosť, tým je aj vyšší plat, ktorý mu Zákonník práce garantuje.
V tomto roku je mesačná suma minimálnej mzdy vo výške 480 eur, čo je 2,759 eura na
hodinu.
Aký minimálny plat musíte na budúci rok dostať v závislosti od náročnosti práce
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Stupeň 1: 1-násobok minimálnej mzdy – 480 eur
Pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon
pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov.
Stupeň 2: 1,2-násobok minimálnej mzdy – 576 eur
Pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon
ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác
podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou
zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon sanitárnych pracovných
činností v zdravotníctve; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych,
hospodárskosprávnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo
ustanovených postupov.
Stupeň 3: 1,4-násobok minimálnej mzdy – 672 eur
Tretí stupeň náročnosti práce charakterizuje výkon rôznorodých odborných alebo ucelených
odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend; samostatný výkon
individuálnych tvorivých remeselných prác; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu
zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou
zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody.
Stupeň 4: 1,6-násobok minimálnej mzdy – 768 eur
Do štvrtého stupňa patria práce, ktoré charakterizuje samostatné zabezpečovanie odborných
agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so
zvýšenou duševnou námahou; poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v
zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia alebo koordinácia
zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou
zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb.
Stupeň 5: 1,8-násobok minimálnej mzdy – 864 eur
V piatom stupni sú zaradené zamestnania, ktoré charakterizuje výkon špecializovaných
systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou;
komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v
rámci systému; výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej
starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi
zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia.
Stupeň 6: 2-násobok minimálnej mzdy – 960 eur
Najvyššie minimálne mzdové nároky majú zamestnania, ktoré charakterizuje tvorivé riešenie
úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti
za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; výkon špecializovaných a certifikovaných
činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí; riadenie,
organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné
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hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné
situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb. Zdroj - Zákonník
práce
Šesť zmien, ktoré čakajú firmy od mája
[hnonline.sk; 23/04/2018; Kristína Votrubová ; Zaradenie: ekonomika]
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1732825-sest-zmien-ktore-cakaju-firmy-od-maja
Do platnosti vstupujú zvýšené príplatky, mení sa aj zamestnávanie cudzincov.
Tohtoročný máj bude nabitý zmenami pre podnikateľov. Do platnosti totiž vchádza nový
Zákonník práce, ktorý mení nielen príplatky za prácu v noci, vo sviatky či cez víkendy, ale aj
povinnosti pri podávaní pracovných ponúk či zamestnávaní cudzincov. Okrem toho začne
platiť aj prísnejšia ochrana osobných údajov. Prinášame prehľad najväčších zmien.
1. Zvýšené príplatky
Noc: 30 percent z hodinovej minimálnej mzdy
Sobota: 25 percent priemernej hodinovej mzdy zamestnanca
Nedeľa: 50 percent z hodinovej minimálnej mzdy
Sviatok: 100 percent z priemernej hodinovej mzdy zamestnanca
Novinka, ktorú podnikatelia pocítia najviac, sú zvýšené príplatky za prácu v noci, cez víkendy
a vo sviatky. Táto zmena sa nakoniec rozložila do dvoch etáp a zavŕšená bude až v roku 2019.
V niektorých prípadoch pôjde totiž až o dvojnásobok terajšej sumy. Tento rok príplatky za
nočnú prácu dosiahnu 30 percent z hodinovej minimálnej mzdy, pri rizikových povolaniach
35 percent, vo sviatok sto percent priemerného zárobku zamestnanca, v sobotu 25 percent a v
nedeľu 50 percent z hodinovej minimálnej mzdy. Týmto krokom chcela koalícia dosiahnuť
zníženie objemu práce v noci a zároveň tlačiť na rast miezd. Tajomník Republikovej únie
zamestnávateľov Martin Hošták predpokladá, že väčšina stredných a veľkých firiem sa na túto
zmenu už pripravila. "Samozrejme, malí podnikatelia, žiaľ, takýto priestor, rozpočet nemajú.
Som zvedavý, čo prax ukáže, ako sa firmám podarilo vyrovnať s týmito zákonom vyvolanými
nákladmi," dodal.
2. Sprísnenie ochrany osobných údajov
Čas do 25. mája
Jasne viditeľná možnosť súhlasu na spracovanie údajov
Zodpovedná osoba vo firme
Okrem príplatkov zasiahnu firmy veľmi významne aj nové pravidlá na ochranu osobných
údajov. Dňa 25. mája totiž do platnosti vstupuje nariadenie Európskej únie nazývané aj
GDPR, ktoré významným spôsobom sprísňuje podmienky na uchovávanie, ako aj získavanie
osobných údajov. Firmy budú musieť súhlasy žiadať nanovo a nová definícia zahŕňa do tejto
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oblasti napríklad aj cookies. Každá spoločnosť bude musieť mať zodpovednú osobu pre túto
oblasť. Hošták upozorňuje, že "firmy budú musieť nanovo upravovať systémy, budú musieť
zmeniť celé svoje IT systémy a podobne, tak, aby bolo zabezpečené dodržiavanie príslušnej
legislatívy". Prevádzkový riaditeľ audítorskej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia Martin Tichý si
myslí, že je veľká pravdepodobnosť, že bude skupina firiem, ktoré k 25. máju nebudú spĺňať
požiadavky GDPR. Upozorňuje však, že sa tak vystavujú viacerým rizikám. "Nielen riziku
vysokých sankcií od štátu, ale aj riziku straty dôvery zo strany svojich zákazníkov," uviedol.
3. Zverejňovanie platov v pracovných ponukách
Pokuta do viac ako 33-tisíc
Informácie o základnej zložke mzdy
Zvýšenie boja o zamestnanca
Už o pár dní bude musieť každá pracovná ponuka obsahovať aj informácie o plate, konkrétne
o základnej zložke mzdy. Konečná pracovná zmluva, pod hrozbou 33-tisícovej pokuty, nebude
môcť obsahovať nižšiu sumu ako tú uvedenú v ponuke. Minister práce Ján Richter uviedol, že
cieľom je nielen zvýšenie informovanosti, ale aj tlak na mzdy. Firmy dnes bojujú o každého
zamestnanca a uchádzači sa takto budú môcť už hneď na začiatku rozhodovať podľa
ponúkanej mzdy. "Takáto konkurencia a istý súboj o kvalitnú pracovnú silu sú vítané. Veď je
to v záujme toho zamestnanca," dodal. Firmy však poukazujú na to, že to zníži mieru
flexibilnosti a možnosť dohody o individuálnych podmienkach.
5. Ľahšie zamestnávanie cudzincov
Iba v regiónoch s nižšou nezamestnanosťou ako päť percent
Cudzincov musí byť menej ako 30 percent
Zabezpečiť primerané ubytovanie
Nový zákonník reaguje aj na nedostatok pracovnej sily a s tým spojené zamestnávanie
cudzincov. Tento proces je momentálne komplikovaný a predovšetkým zdĺhavý. Ministerstvo
práce má preto vytvoriť zoznam nedostatkových profesií a v prípade, že firma bude chcieť na
tieto pozície obsadiť cudzincov, nebude musieť prejsť všetkými krokmi. Celý proces by sa
mal skrátiť aspoň o polovicu. Platí to však iba pre regióny, kde nezamestnanosť dosiahla
menej ako päť percent. To prekáža členovi predstavenstva firmy KON-RAD Pavlovi
Konštiakovi. Uvoľneniu podmienok sa teší, aj keď netají výhrady. "Keď budeme hovoriť iba o
nejakých profesiách a budeme to obmedzovať, tak to vlastne bude obmedzovanie podnikania
ako takého," skonštatoval. Zákon okrem iného upravuje aj podiel cudzokrajných pracovníkov
vo firmách, ich počet nemôže prekročiť 30 percent.
Novela chce taktiež bojovať proti sociálnemu dampingu, a preto zvyšuje administratívnu
záťaž. Po novom bude musieť právnická alebo fyzická osoba, ku ktorej budú vyslaní štátni
príslušníci tretích krajín, odložiť doklad o zabezpečení primeraného ubytovania, ktoré spĺňa
podmienky určené v zákone o podpore verejného zdravia. Zároveň budú musieť firmy v
prípade, že zamestnajú ľudí vyslaných z inej krajiny Európskej únie, predložiť doklad o tom,
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že majú v danom štáte sociálne poistenie, ako aj pobyt.
6. Zvýhodnené 13. a 14. platy
Odmena vo výške priemerného mesačného platu
Iba v júni a decembri
Daňovo-odvodové zvýhodnenie
Od mája vstupujú do platnosti taktiež zvýhodnené 13. a 14. platy. Tie však majú háčik.
Daňovo-odvodové zvýhodnenie si zamestnávateľ bude môcť uplatniť, iba ak odmena
dosiahne výšku priemerného zárobku zamestnanca a bude vyplatená v júni v prípade 13. platu
a v decembri v prípade toho 14. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť však v nedávnej analýze
upozornila, že zamestnávatelia zvyknú odmeny vyplácať v iných mesiacoch, predovšetkým v
apríli a máji, keď už sú známe uzávierky z predošlého roka. Podľa Hoštáka sa tomuto
prispôsobia iba firmy, ktoré už vyplácajú odmeny v danej výške a budú môcť z výhod mať
benefit. Mnohé firmy však zostanú pri svojom starom systéme. "Výška odmien našich
zamestnancov závisí od globálnych a lokálnych výsledkov spoločnosti, najmä finančných a
kvalitatívnych. Aj po zavedení zákona do praxe budeme postupovať podľa dohodnutých
zmluvných podmienok a našich interných procesov," uviedla hovorkyňa T-Systems Katarína
Trnová.
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