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Zamestnávatelia aj odbory majú výhrady k rekreačným poukazom z dieľne SNS
[aktuality.sk; 08/10/2018; TASR ; Zaradenie: Domáce správy]
https://www.aktuality.sk/clanok/630454/zamestnavatelia-aj-odborari-maju-vyhrady-krekreacnym-poukazom-z-dielne-sns/
Andrej Danko
Zdroj - TASR
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení by tento návrh zákona podporila, ak by bol
na dobrovoľnej báze.
Hospodárska a sociálna rada má výhrady k zavedeniu rekreačných poukazov na Slovensku,
ktoré presadzuje koaličná strana SNS. Zástupcom zamestnávateľov sa nepáči najmä to, že
systém rekreačných poukazov má byť na povinnej báze a že sa má jeho poskytovanie
rozlišovať podľa počtu zamestnancov vo firme.
Návrh zákona, ktorým sa majú poukazy zaviesť, je v parlamente už v druhom čítaní.
"Myslím si, že zamestnanci sú dospelí ľudia a dobre vedia, kam pôjdu na dovolenku.
Predpisovanie takýchto výdavkov tak pre zamestnancov, ako aj pre zamestnávateľov povinne
nepovažujem vôbec za rozumný krok," skonštatoval po rokovaní tripartity viceprezident
Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský. Podľa jeho slov, ak chce vláda podporiť
cestovný ruch, mala by znížiť daň z pridanej hodnoty na tieto služby.
Výhrady k návrhu SNS majú aj odborári.
"My nesúhlasíme s tým, aby bola istá skupina zamestnancov z toho benefitu vylúčená. Mal by
sa vzťahovať aj na zamestnávateľov, ktorí majú menej ako 50 zamestnancov, čiže na
všetkých," priblížila viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová.
Podľa KOZ tiež nebolo jasné, akým spôsobom by mal byť tento benefit realizovaný pre
zamestnancov verejnej a štátnej správy.
Zákon o sociálnom fonde
"Údajne je v rozpočte vytvorená rezerva a z tej by toto bolo realizované. Nesúhlasíme s tým,
aby sa otváral zákon o sociálnom fonde," uviedla ďalšie výhrady Uhlerová. Podotkla, že
čerpanie zdrojov z tohto fondu je predmetom kolektívneho vyjednávania a dohody medzi
zamestnancami a zamestnávateľom.
"Toto by istým spôsobom narušilo procesy. Ak by mal byť takýto benefit pre zamestnancov,
myslíme si, že by mala byť 100 % účasť zamestnávateľa, teda bez finančnej zainteresovanosti
zamestnanca," doplnila Uhlerová.
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR by tento návrh zákona
podporila, ak by bol na dobrovoľnej báze.
"Zákon je ale teraz komplikovaný, istým spôsobom diskriminačný, bude zaťažovať každého.
Niektoré veci máme nie celkom vyjasnené. Ideu my podporujeme, ale teraz, ako je
predložený, tak sa s ním nemôžeme stotožniť," zhodnotil prezident AZZZ SR Tomáš
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Malatinský.
Riadne pripomienkové konanie
Podľa Asociácie priemyselných zväzov (APZ) by bolo možno vhodnejšie, keby k tejto forme
podpory cestovného ruchu bolo riadne pripomienkové konanie, keď by sa dali do zákona
zahrnúť výhrady odbornej verejnosti.
"Z dobrovoľnosti sme sa ale posunuli do povinnosti, od všetkých už delíme medzi 50 a viac
zamestnancov, a toto všetko neprispieva ku kvalite pripravovanej legislatívnej normy," myslí
si zástupca APZ Pavol Prepiak.
Podľa návrhu zákona posunutého do druhého čítania by mali príspevok poskytovať firmy
povinne zamestnancom, ktorí pracujú pre zamestnávateľa nepretržite aspoň 12 mesiacov a o
tento príspevok požiadajú.
Mal by byť vo výške 55 % oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur ročne.
Poslanci SNS však v pondelok avizovali úpravy. Na hospodársky výbor v parlamente majú
byť predložené zmeny, na základe ktorých by mala byť dĺžka pracovného pomeru predĺžená z
12 na 24 mesiacov a povinnosť by mala platiť len pre zamestnávateľov, ktorí majú 50 a viac
zamestnancov.
Podľa jedného z predkladateľov Radovana Baláža (SNS) budú zároveň dva spôsoby
poskytovania tohto príspevku. Jedným z nich je, že zamestnanec predloží faktúru na svoje
meno, a druhým je podobný princíp ako pri stravných lístkoch, teda elektronická karta.
Tripartita podporila rozpočet, zamestnávatelia mali výhrady k vysokým rezervám
[pravda.sk; 08/10/2018; TASR ; Zaradenie: Spravodajstvo]
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/487145-tripartita-podporila-rozpocetzamestnavatelia-mali-vyhrady-k-privysokymrezervam/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Tripartita podporila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý počíta s poklesom deficitu
na úroveň 0,10 % hrubého domáceho produktu (HDP) a v ďalšom roku má byť hospodárenie
už vyrovnané.
Zamestnávatelia však mali k nemu výhrady, ktoré sa týkali najmä finančných rezerv, s ktorými
rezort financií opäť počíta. Vláda by mala návrh rozpočtu prerokovať v stredu.
"Pre mňa je veľmi dôležitý faktor, že všetci sociálni partneri vyjadrili podporu návrhu
rozpočtu s pripomienkami. Chcem oceniť konštruktívny prístup a hľadanie spoločných cieľov
a záverov," skonštatoval po skončení Hospodárskej a sociálnej rady minister práce Ján Richter
(Smer-SD).
Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) označil diskusiu o návrhu rozpočtu za rovnakú ako
po minulé roky. "Debata bola náročná. Teraz je väčšia debata o tom, ako používať peniaze,
ako efektívne míňať, či toľko máme príjmov. Zamestnávatelia zase by chceli platiť menej, tí
ostatní by chceli zase viac. Je to debata ako každý rok," skonštatoval Kažimír, ktorý sa
detailne k rozpočtu plánuje vyjadriť po rokovaní vlády.
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Odborári ocenili, že návrh rozpočtu zohľadňuje všetky dohody a výsledky kolektívneho
vyjednávania. Počíta s nárastom platov zamestnancov vo verejnom sektore, ako aj s úpravu
tzv. tabuliek zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. "Z pozície odborárov určite
vnímame pozitívne takýto návrh rozpočtu, lebo naozaj reflektuje razantné zvyšovanie platov
vo verejnom sektore," podotkla viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika
Uhlerová s tým, že konfederácia oceňuje aj navýšenie zdrojov na rast platov učiteľov, či
zdravotníckych pracovníkov. Rovnako rast platov týchto zamestnancov ocenilo aj Združenie
miest a obcí Slovenska.
Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Tomáš Malatinský
uviedol, že asociácia vníma návrh rozpočtu pozitívne, lebo prvýkrát je deficit navrhovaný
blízko nule. "Bol vyrokovaný so všetkými rezortmi, kde v zásade dochádza k pozitívnym
navýšeniam. Takže sa môžu realizovať plány, ktoré rezorty majú," myslí si Malatinský.
Zástupcovia zamestnávateľov však vnímajú kriticky rezervy, s ktorými aj v tomto návrhu
rozpočtu počíta rezort financií. Slúžiť majú na pokrytie pripravovaných legislatívnych zmien.
"Videli sme pomerne veľké množstvo finančných prostriedkov v rôznych rezervách, ktoré
neboli pomenované. Je pravdou, že dnešné zasadnutie rady nám to priblížilo. Sú tam
plánované legislatívne zmeny a opatrenia, ktoré sa nedajú inak ako v rezervách naznačiť. V
zásade sme proti tomuto rozpočtu nemali veľké rozpory," doplnil Malatinský.
Podobne kriticky sa k rezervám stavia aj Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) a
Asociácia priemyselných zväzov a združení. "Rozpočet predpokladá veľmi významné
navýšenie na strane príjmov, čo vychádza z dobre fungujúcej ekonomiky. V oblasti rezerv sme
požiadali, aby boli viac špecifikované. V oblasti efektívneho fungovania štátnej správy
prebehne audit, veríme, že bude nielen o ľuďoch, ale aj o procesoch," poznamenal zástupca
asociácie Pavol Prepiak.
RÚZ hodnotí návrh rozpočtu za skoro vyrovnaný. "To považujeme za trošku málo
ambiciózne, lebo ekonomike sa skutočne darí a dobrý hospodár, v tomto prípade ministerstvo
financií, mohlo trošku viac ušetriť a predstaviť aj prebytkový rozpočet," uviedol viceprezident
RÚZ Mário Lelovský, podľa ktorého by sa to mohlo podariť možno pred voľbami. "Vytvára
sa ale priestor pre veľmi veľké rezervy, ktoré budú používané na bližšie nešpecifikované
opatrenia. Verím, že budú použité rozumne a nebudú nás stále prekvapovať politické strany
tým, že kto z týchto rezerv ponúkne viac," doplnil Lelovský. RÚZ chýba aj to, že neboli
predložené správy o hospodárení rezortov.
Sociálni partneri odsúhlasili návrh rozpočtu na budúci rok
[ekonomika.sme.sk; 08/10/2018; SITA ; Zaradenie: Ekonomika / Slovensko]
https://ekonomika.sme.sk/c/20932238/socialni-partneri-odsuhlasili-navrh-rozpoctu-na-buducirok.html
Tripartita mala výhrady k rezervám.
BRATISLAVA. Hospodárska a sociálna rada v pondelok podporila návrh rozpočtu verejnej
správy na roky 2019 až 2021.
Na tlačovej besede po rokovaní tripartity o tom informoval minister práce a sociálnych vecí
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Ján Richter.
"V podstate všetci sociálni partneri, až na Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré má zajtra
zasadnutie rady a vyhradilo si právo, aby táto rada rozhodla o stanovisku, ostatní sociálni
partneri vyjadrili podporu návrhu rozpočtu s pripomienkami," povedal.
Upozornil na to, že v budúcom roku má deficit verejnej správy dosiahnuť 0,1 % hrubého
domáceho produktu a v ďalšom roku by mal byť rozpočet už vyrovnaný.
Viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová vyjadrila spokojnosť
s tým, že navrhovaný rozpočet na budúci rok zohľadňuje zvýšenie platov zamestnancov v
štátnej a verejnej správe o 10 %, ako aj zmenu tabuľkových platov vo verejnej sfére.
"Zhruba 8,4 miliardy eur zo štátneho rozpočtu ide na osobné náklady, z toho 6,16 miliardy na
mzdy, to predpokladá 12,2-percentné zvýšenie platov zamestnancov vo verejnom sektore,"
povedala. KOZ preto podľa nej vníma návrh rozpočtu na budúci rok pozitívne. "Reflektuje
razantné zvyšovanie platov vo verejnom sektore," dodala.
Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Tomáš Malatinský vládu
pochválil za to, že deficit verejných financií sa má v budúcom roku prvýkrát priblížiť k nule.
"Je to dobrá správa," povedal. Vyzdvihol aj to, že vo viacerých rezortoch sa zvyšujú zdroje.
"Čo vidíme ako problémové, je, že sme videli veľké množstvo finančných prostriedkov na
rôznych rezervách, ktoré boli nepomenované," zdôraznil. Ako im na rokovaní tripartity
objasnil minister financií Peter Kažimír, ide o finančné prostriedky na plánované legislatívne
zmeny, ktoré sa nedajú do rozpočtu naznačiť inak ako nepomenovaná rezerva.
Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mário Lelovský považuje
navrhovaný rozpočet za málo ambiciózny. "Ministerstvo financií mohlo trošku viac ušetriť a
mohlo predstaviť prebytkový rozpočet," povedal.
Aj on kritizoval to, že návrh rozpočtu obsahuje finančné rezervy na bližšie nešpecifikované
opatrenia. "Veríme, že budú použité rozumne," tvrdí. Vláde RÚZ podľa neho navrhla, aby už
neprijímala žiadne opatrenia smerujúce k zvýšeniu daní a odvodov. "Skôr sa bavme o
zefektívnení verejnej správy a zefektívnení používania prostriedkov," dodal.
Schodok štátneho rozpočtu v roku 2019 by mal byť v objeme 2,138 mld. eur. Celkové príjmy
štátneho rozpočtu sa rozpočtujú v sume 15,498 mld. eur. Celkové výdavky by mali byť na
úrovni 17,636 mld. eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021,
ktorý zverejnilo Ministerstvo financií SR.
Návrh rozpočtu na nasledujúce roky predpokladá pokračovanie ozdravovania verejných
financií v kontexte pozitívneho makroekonomického vývoja, uvádza sa v materiáli.
V roku 2019 sa navrhuje takmer vyrovnané hospodárenie s poklesom deficitu na úroveň 0,10
% hrubého domáceho produktu (HDP). V roku 2020 sa predpokladá vyrovnané hospodárenie
a v nasledujúcom roku po prvýkrát prebytok na úrovni 0,2 % HDP.
Na základe aktuálneho odhadu skutočnosti na rok 2018 sa očakáva hrubý dlh verejnej správy
na úrovni 48,7 % HDP, čo predstavuje pokles pod dolné sankčné pásmo 49 % už v roku 2018,
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informuje ďalej rezort v návrhu rozpočtu. Hrubý dlh verejnej správy by mal v roku 2019
naďalej klesať, pričom dosiahne úroveň 47,3 % HDP.
Na základe parametrov fiškálneho rámca pre rozpočet verejnej správy na roky 2019 až 2021
sa predpokladá, že hrubý dlh verejnej správy na konci rozpočtovaného obdobia klesne k
úrovni 44,8 % HDP.
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