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Platy zdravotných sestier v budúcom roku porastú až do výšky 16 percent
(28. septembra 2018, ZdN)
28. september 2018 - Na platy zdravotníckeho personálu pôjde viac o 200 miliónov eur
Platy slovenských zdravotných sestier v budúcom roku porastú až do výšky 16 percent. Počíta
s tým návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2019, na ktorom sa dohodli ministerstvá
financií (MF) a zdravotníctva (MZ). Podľa tohto návrhu by mal mať rezort k dispozícii
rozpočet vo výške 5,2 miliardy eur. Financie by mali poslúžiť okrem zvýšenia platov
zdravotníckeho personálu aj na rekonštrukcie, zdravotnícku techniku, skríningy či na
odvrátiteľné úmrtia. Informovali o tom na tlačovej konferencii minister financií Peter Kažimír
(Smer-SD) a ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).
"Sestra - špecialistka bude mať zvýšenie platu až o 16 percent od 1. januára 2019. V čistom by
jej na výplatnú pásku malo pribudnúť zhruba od 100 do 130 eur. Na platy zdravotníckeho
personálu pôjde viac o 200 miliónov eur. V diskusii o zvyšovaní miezd mieni MZ s MF
naďalej rokovať," uviedla Kalavská. Tá si podľa jej slov uvedomuje, že "veľkým problémom
zdravotníctva je personálne obsadenie".
Preto sa MZ rozhodlo veľký objem finančných prostriedkov dať na zvýšenie platov v sektore
zdravotníctva. "Našou prvou intenciou bolo pozrieť sa na mzdy zdravotníckych pracovníkov
a tu sme našli dohodu s MF, že dôjde k najvyššiemu celoplošnému zvýšeniu miezd najmä
stredného zdravotného personálu, sestier, pôrodných asistentiek a sanitárov," priblížila
Kalavská. "Tu by malo dôjsť k zvýšeniu o desať percent na tarife," prisľúbila.
Snahou MZ podľa ministerky nie je len zastabilizovať personál v ústavných zariadeniach a
ambulanciách, ale tiež "dohnať investičný dlh, ktorý bol v slovenských nemocniciach". Šéfka
rezortu zdravotníctva chce využiť tieto kapitálové výdavky na lepšie vybavenie nemocníc, na
obnovu prístrojovej techniky a tiež na obnovu a rekonštrukcie zdravotníckych zariadení.
Finančné prostriedky by sa podľa Kalavskej mali použiť aj na prevenciu odvrátiteľných úmrtí.
"S týmito peniazmi budeme pracovať, aby sme mohli spustiť skríningové programy,
prevenciu, aby sme zakročili v počiatočných štádiách ochorenia, keď nás to aj menej stojí
a efekt liečby je oveľa vyšší," vysvetlila Kalavská. Upraviť by sa malo aj dofinancovanie
ambulantných pohotovostných služieb, urgentných príjmov a záchrannej zdravotnej služby.
"Prvýkrát v histórii bude mať zdravotníctvo k dispozícii financie v sume 5,2 miliardy eur.
Mám na mysli prostriedky, ktoré sú v systéme verejného zdravotníctva, zdravotné poistenie,
ale aj celkové prostriedky, ktoré sú predmetom transferu do kapitoly rozpočtu ministerstva
zdravotníctva," uviedol podpredseda vlády SR a minister Kažimír.
Podľa šéfa rezortu financií tak ide "o najväčší rozpočtovaný medziročný rast výdavkov pre
sektor zdravotníctva medzi rokmi 2018 a 2019, to znamená, medzi rozpočtom tohto roku
a plánom na budúci rok". "Rozdiel je vyše 300 miliónov eur. Plánujeme nárast výdavkov
v objeme 6,2 percenta medzi rokmi 2018 a 2019," priblížil Kažimír.
MF zvyšuje aj prostriedky, ktoré majú ísť na rekonštrukciu a investície vo výške 100 miliónov
eur. "Po konzultáciách sa dohodlo, že MF nahradí percento platby štátu určením pevnej sumy
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platby štátu za poistencov štátu, ktorá bude ustanovená zákonom o štátnom rozpočte za
príslušný rozpočtový rok. Základom na určenie takejto sumy bude verifikovaná báza, overená
v danom prípade pre rok 2019," uviedol podpredseda vlády. Podľa jeho slov "vychádzalo MF
z jasne overených výdavkov na verejné zdravotníctvo pre rok 2017".
Návrh rozpočtu chce šéf rezortu hospodárstva predložiť vláde SR na rokovanie 10. októbra.
Šéf VšZP Miroslav Kočan sa vzdal funkcie
(28. septembra 2018, ZdN)
28. september 2018 - Ministerka prijala jeho rezignáciu a poďakovala za odvedenú prácu
Generálny riaditeľ štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Miroslav Kočan sa vzdal
funkcie. TASR to v piatok potvrdila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana
Eliášová. Hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková doplnila, že funkcie sa Kočan vzdal k 30.
septembru, dôvody abdikácie VšZP nekomentuje. Funkciu Kočan zastával od mája 2016.
Hovorkyňa MZ SR priblížila, že ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru-SD)
prijala rezignáciu Miroslava Kočana, ďakuje mu za odvedenú prácu a za jeho osobný
profesionálny prínos k ozdraveniu a stabilizácii VšZP.
"Bez maximálneho osobného nasadenia Miroslava Kočana by dnes VšZP nebola v takej
kondícii, v akej je. Za to patrí Miroslavovi Kočanovi jedno obrovské poďakovanie," uviedla
Kalavská.
Vasilenková pre TASR doplnila, že Kočan sa vzdal funkcie predsedu predstavenstva, ako aj
generálneho riaditeľa VšZP. "S ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou sa vzájomne
dohodli, že dôvody abdikácie komentovať nebudú," doplnila.
Počet pracujúcich dôchodcov vzrástol
(28. septembra 2018, SITA)
O vyše 12-tisíc narástol za posledných 12 mesiacov počet pracujúcich dôchodcov. Kým v
auguste 2017 pracovalo popri poberaní dôchodku 233 829 občanov, minulý mesiac, teda v
auguste 2018, pracovalo už 245 968 poberateľov dôchodku. Pracovať popri poberaní
dôchodku môžu poberatelia starobného, predčasného starobného (s maximálnym ročným
príjmom 2 400 eur) a invalidného dôchodku. (Dôchodca, ktorý si privyrába na dohodu a jeho
príjem je do 200 eur mesačne, od 1. júla 2018 neodvádza nijaké odvody na sociálne
poistenie.) Z 245 968 pracujúcich dôchodcov v auguste 2018 bolo 144 411 poberateľov
starobného dôchodku, 774 poberateľov predčasného starobného dôchodku a 100 783
poberateľov invalidného dôchodku.
SP upozorňuje: Dlhodobo nezamestnaní občania práceneschopnosť nedokladujú, na
nemocenské nemajú nárok
(1. októbra 2018, SITA)
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Sociálna poisťovňa upozorňuje osoby, ktoré sú dlhodobo nezamestnané a ostanú
práceneschopné, že nárok na nemocenské im nevznikne. Preto Sociálnej poisťovni ani
nepredkladajú potvrdenie o práceneschopnosti od lekára, pričom je jedno, či sú evidované na
úrade práce alebo nie. Za žiadneho nezamestnaného občana neplatí štát poistné na
nemocenské poistenie, a keďže práve platenie poistného v čase vzniku PN-ky je podmienkou
vzniku nároku na nemocenské, nesplnia ju, a preto ani nemôžu získať dávku nemocenské.
Výnimkou je situácia, keď práceneschopnosť vznikne nezamestnanému v tzv. ochrannej
lehote (tá spravidla trvá sedem dní po zániku nemocenského poistenia, teda po ukončení
zamestnania; u tehotných je ochranná lehota 8 mesiacov). V takom prípade je potrebné
potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti doručiť pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej
podľa sídla posledného zamestnávateľa, aby mohla byť dávka nemocenské priznaná. Podobne
po skončení nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne
nemocensky poistenej osoby je potrebné potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá
vznikla v 7-dňovej, resp. 8-mesačnej ochrannej lehote, doručiť pobočke v mieste bydliska.
Nová evidencia dochádzky zamestnancov
(etrend.sk; 01/10/2018; PR ; Zaradenie: eTREND/technologie)
https://www.etrend.sk/technologie/nova-evidencia-dochadzky-zamestnancov.html
Inzercia | Zákonník práce ukladá všetkým zamestnávateľom povinnosť evidovať dochádzku
svojich zamestnancov.
Zdroj - Variaflex
Nastáva ale otázka ako to zabezpečiť? Pichacie hodiny, alebo knihy dochádzky, ktoré sa dali
často krát oklamať, nahradilo elektronické zariadenie na evidenciu dochádzky pomocou
čipovej karty alebo odtlačku prsta.
Elektronická evidencia dochádzky pomocou čipovej karty alebo odtlačku prsta
Ing. Ján Szabo, manager spoločnosti VARIAFLEX s.r.o. zariadenie popísal takto: "Prístroj má
asi 25 centimetrov, vlastný display, senzor na bezkontaktné čipové karty a odtlačok prsta.
Jednoducho si ho zavesíte na stenu ku vchodu na pracovisko. Zamestnávateľ každému
zamestnancovi vytvorí konto, priamo v zariadení. Je to asi také jednoduché ako keby ste si
ukladali telefónne čísla a mená do telefónu. Zamestnanci vždy pri príchode a odchode z práce
priložia svoj prst alebo čipovú kartu. Urobia tak tiež pri prerušení práce napríklad v prípade
prestávky. Zariadenie má 4 druhy prestávok (prerušenia práce), obedňajšia, fajčiarská a dve
voliteľné ktoré môže nastaviť zamestnávateľ. Napríklad raz do mesiaca, alebo vždy ak
zamestnávateľ potrebuje, cez USB kľúč alebo USB kábel si stiahne zo zariadenia prehľadný
Excelovský súbor s dochádzkou zamestnancov. Vo väčšine firiem našich zákazníkov to robí
mzdárka. Keďže je výstup v Exceli, viete ho v počítači ešte v prípade potreby upravovať,
alebo si zadať rôzne vzorce ktoré Vám napríklad v sekunde zrátajú mesačný čas práce
konkrétneho zamestnanca. Pamäť zariadenia je až 999 zamestnancov a má aj LAN sieťové
pripojenie."
Zariadenie na evidenciu dochádzky si viete objednať priamo na stránke shop.variaflex.sk
DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM s biometrickým senzorom na snímanie odtlačku prsta alebo
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bezkontaktnej čipovej karty 299E. Objednať https://shop.variaflex.sk/dochadzkove-systemy
BEZKONTAKTNÁ ČIPOVÁ KARTA pre
https://shop.variaflex.sk/dochadzkove-systemy

dochádzkový

systém

5E.

Kúpiť

Súčasťou balenia je aj manuál v Slovenskom jazyku, elektrický adaptér, konzola na zavesenie
na stenu, USB kábel.
Konateľ spoločnosti VARIAFLEX, s.r.o. nám prezradil, že predali už stovky zariadení.
Inštalácia je vraj veľmi jednoduchá a údajne ju po prečítaní zrozumiteľného manuálu zvládne
každý. "Kto by s tým mal problém, tomu naši kolegovia poradia" dodal.
-END

Ako sa kráľovná pýtala na krízu
(komentare.sme.sk; 28/09/2018; Petr Šabata ; Zaradenie: Komentáre / Fórum)
https://komentare.sme.sk/c/20923888/ako-sa-kralovna-pytala-na-krizu.html
Komentátor Financial Times Martin Wolf napísal výbornú knihu o kríze, ktorá vypukla pred
desiatimi rokmi a ktorej dôsledky nesieme dodnes.
Martin Wolf: Posuny a otřesy, Ponaučení z finanční krize, Euromedia 2016
V čase vrcholiacej finančnej krízy 4. novembra 2008 navštívila britská kráľovná Alžbeta II.
London School od Economics, jedno z najlepších centier akademickej ekonómie na svete, a
položila prítomným expertom jednoduchú otázku: "Prečo si to nikto nevšimol?"
Túto príhodu pripomína Martin Wolf, hlavný ekonomický komentátor britského denníka
Financial Times, vo svojej knihe Posuny a otrasy, ktorá rozoberá vznik, priebeh a následky
finančnej a hospodárskej krízy - na jej začiatku bol pád banky Lehman Brothers pred desiatimi
rokmi - 15. septembra 2008.
Ešte stále tancujeme
Skúsený autor (ekonómiu vyštudoval v Oxforde, pracoval pre Svetovú banku aj v londýnskej
City) odpovedá nielen na kráľovninu otázku, ale aj na mnoho ďalších: Dalo sa kríze predísť?
Kto urobil najväčšie chyby? Aké dôsledky mala na nerovnosť v spoločnosti a poškodila
demokraciu? A predovšetkým - za akých okolností sa môže veľká kríza opakovať?
Na 490 stranách Wolf dôkladne a originálne opisuje, čo sa dialo pred krízou, čo v jej priebehu
a čo nasledovalo - ale nie je to dejepis! Text je prešpikovaný číslami, termínmi, tabuľkami (aj
o strednej Európe), teóriami aj odskokmi do histórie svetovej ekonomiky - ale nie je to len
čítanie pre odborníkov!
Na svoje si príde aj laik - text má totiž úplne zrozumiteľnú rovinu, Wolf sa vyjadruje jasne a
logicky, používa detaily, príhody, citáty aj vlastné skvelé prirovnania...
"Až prestane hrať hudba, bude to s peniazmi veľmi zložité. Ale kým hrá, musíme ísť a
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tancovať. Ešte stále tancujeme," dokumentuje predkrízové šialenstvo na slovách vtedajšieho
riaditeľa veľkej americkej banky Citigroup Charlesa Princa.
Áno, jednou z dôležitých príčin finančnej krízy, ktorá sa rozšírila do celého sveta a premenila
sa v krízu ekonomickú (pád HDP, rast nezamestnanosti, krachy firiem atď.), bola zvrátená
motivácia finančníkov.
Wolf cituje predsedníčku Komisie pre cenné papiere Mary Schapirovú, ktorá pred americkou
Komisiou pre vyšetrovanie finančnej krízy uviedla, že "mnoho veľkých finančných inštitúcií
vytvorilo balíky odmeňovania, na základe ktorých boli zamestnancom vyplácané obrovské
sumy za krátkodobý úspech, a to dokonca aj v tom prípade, že rovnaké rozhodnutia spôsobili
investorom a daňovým poplatníkom v dlhšom období významné straty".
Príčin krízy je dlhý zoznam. Podstatné je chápať ich v súvislostiach, na čo používa Wolf
pekné prirovnanie: "Štyroch slepcov sa pýtajú, čo stojí pred nimi. Prvý hovorí, že je to had,
druhý, že plachta, tretí natiahnuté lano a štvrtý odpovie: sú to štyri stromy. Správna odpoveď
znie: je to slon."
Nepodarené manželstvo
Práve zovšeobecnenie, hlboká analýza a nevtieravý výklad sú veľkou prednosťou knihy. Čo
teda vo všeobecnej rovine vohnalo svet do krízy, akú nezažil od roku 1929?
((piano))
Zásadné dôvody sú podľa Wolfa tri: "Prvým je liberalizácia - spoliehali sme na trhové sily
naprieč svetovou ekonomikou... Druhým sú technologické zmeny, zvlášť revolúcie
informačných a komunikačných technológií, ktoré v nebývalej miere naštartovali integráciu
ekonomík, najmä finančných trhov. Tretím je starnutie populácie, ktoré v mnohých vyspelých
krajinách narušilo rovnováhu medzi úsporami a investíciami."
"
"V dôsledku kríz sú ľudia oprávnene úzkostlivejší a nahnevaní. Úzkostliví a nahnevaní ľudia
nie sú otvorení svetu."
"Martin Wolf
Wolf v zásade schvaľuje postup, akým na pád Lehman Brothers a rozvíjajúcu sa krízu
reagovali centrálna banka a vláda v USA. Teda aktívny prístup, zásobovanie finančného
systému a ekonomiky peniazmi, vykupovanie firiem... Práve tu je veľký rozdiel v porovnaní s
krízou, ktorá vypukla v júni 1929.
Zato na Európe nenecháva Wolf ani nitku suchú - a túto kritiku dôkladne dokladá.
Až 26. júla 2012 predniesol prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi rozhodujúcu
vetu, ktorá upokojila trhy: "V rámci svojho mandátu je ECB pripravená urobiť čokoľvek, čo
bude treba, aby zachránila euro."
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Wolf nazýva vetu "trikom, ktorý skvele zafungoval". No jeho hodnotenie je jasné: "Je
tragické, že centrálna banka nezasiahla skôr."
Zhruba tretina knihy je venovaná eurozóne - nielen v čase krízy, ale všeobecne - ako vznikla,
kde sú jej problémy a čo by sa s nimi malo robiť.
V kapitole nazvanej Nepodarené manželstvo Martin Wolf píše: "Euro je katastrofa. Žiadne iné
slovo to nevystihuje lepšie. Projekt, ktorý mal posilniť solidaritu, priniesť prosperitu a oslabiť
dominantné ekonomické postavenie Nemecka v Európe, spôsobil presný opak: podkopal
solidaritu, zničil prosperitu a dominantné postavenie Nemecka posilnil..."
Nemci a Briti, ktorí boli k vzniku eura zdržanliví, vedeli, "že v modernom svete je mena
produktom štátu a politického zriadenia. Musí prísť po ich vytvorení, nie pred ním. Ale ostatní
Európania sa to rozhodli urobiť obrátene..."
Komentátor Financial Times detailne opisuje vznik gréckeho problému a jeho (ne)riešenie,
priebeh krízy v Taliansku, Španielsku... tu všade projekt eura situáciu ďalej zhoršil.
Ale ako vždy aj v tomto prípade Wolf ponúka riešenie. Čo s eurozónou? Treba ju zmeniť, a to
dôkladne: "Radikálna prestavba eurozóny môže postupovať len jedným z dvoch
protichodných smerov: Prvý vedie k federálnej únii. Bankový systém by mal federálne
poistenie a prístup k federálnym dlhopisom vydávaným federálnou vládou - nejaký druh
eurobondov. Všetci by mali spoločný fiškálny systém a štátnu pokladnicu.
Podobne radikálny je druhý smer: k určitému stupňu dezintegrácie. Museli by sme sa vzdať
myšlienky, že integrácia kapitálových trhov je bezpodmienečne prospešná; niektorí členovia
by museli opustiť euro... Logickým dôsledkom týchto krokov je, samozrejme, rozpad
eurozóny."
Ubehli štyri roky od chvíle, keď Wolf napísal tieto vety - a eurozóna aj EÚ prešľapujú na
mieste. Pre prvý smer chýba politická vôľa a pre druhý odvaha.
Odpoveď pre kráľovnú
Wolf vlastne stále zvádza čitateľa, aby kontroloval, ako vyšli jeho predpovede a výhľady - text
dokončil v polovici roka 2014, v češtine kniha vyšla o dva roky neskôr (a stále ju dostať aj v
slovenských kníhkupectvách). Čo teda ukazuje skutočnosť roka 2018?
Wolf sa mýlil len v niekoľkých detailoch (napríklad predpovedal, že v roku 2018 neklesne
nezamestnanosť v eurozóne pod 10 percent, skôr sa obával 20 percent - v celej EÚ bola
nezamestnanosť v júli tohto roku len 6,8 percenta, najnižšie od predkrízového apríla 2008...)
Ale v zásadných tvrdeniach sa Wolf nemýlil, dokonca bol vizionársky: "Krízy tiež nevyhnutne
prispievajú k podkopaniu viery, že z globalizovanej ekonomiky môže ťažiť väčšina ľudí. V
dôsledku kríz sú ľudia oprávnene úzkostlivejší a nahnevaní. Úzkostliví a nahnevaní ľudia nie
sú otvorení svetu. Chcú sa stiahnuť do podzemia spolu s podobne naladenými ľuďmi.
Presne to sa stalo v 30. rokoch dvadsiateho storočia. V dôsledku finančných kríz by sa svet
mohol ľahko do tridsiatych rokov vrátiť.
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Krízy tiež rovnako nevyhnutne podkopávajú dôveru v elity. V demokratických spoločenstvách
existuje tichá dohoda medzi elitami a zvyškom spoločnosti. Ľudia hovoria elitám: podvolíme
sa vašej vláde, uznáme vaše postavenie a blahobyt, ale musíme sa mať tiež dobre. Krízy tento
dohovor oslabujú.
Elity potom ľuďom pripadajú neschopné a hrabivé. Strata dôvery v autoritu a poctivosť elít
nevedie k ničomu inému než k strate demokratickej legitimity... Na ľavici aj pravici preto
vzniká rozhorčený populizmus," píše Wolf dávno pred zvolením Donalda Trumpa za
amerického prezidenta a úspechmi populistov v európskych krajinách (napríklad v dôležitom
Taliansku).
Už pred štyrmi rokmi sa teda britský komentátor obával neblahého ekonomického a
politického vývoja. Aj v tom mal pravdu - ekonomikám sa síce darí lepšie, než autor
predpovedal, ale globálny systém (finančný a obchodný) nie je v lepšom stave, než bol pred
rokom 2008, a kríza sa teda môže opakovať.
Akú odpoveď dostala vtedy kráľovná Alžbeta II. na svoju otázku "Prečo si to nikto
nevšimol?". Britská akadémia vypracovala stanovisko, ktoré Martin Wolf zhrnul svojimi
slovami: všetci mali sklon nehľadieť darovanému koňovi predkrízového blahobytu na zuby.
Nepripomína vám to niečo?
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