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Fico predstavil nové sociálne opatrenia. Pozrite sa, aké zmeny chystá
[finweb.hnonline.sk; 25/10/2018; Kristína Votrubová ; Zaradenie: Domáca ekonomika]
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1831450-fico-predstavil-nove-socialne-opatreniapozrite-sa-ake-zmeny-chysta
1. Výživné bude vymáhať štát
"Chceme, aby štát prevzal zodpovednosť za vymáhanie výživného, keď nie je platené,"
uviedol predseda strany Robert Fico. Štát by tak mal vybaviť nielen súdny spor ale dočasne
platiť aj výživné.
2. Dlhšia materská alebo vyšší rodičovský príspevok
O plánoch predĺženia materskej sa hovorí už dlhšie, na tlačovej konferencii Fico uviedol, že
by mala po novom trvať namiesto 34 týždňov celý rok. V hre je však aj iný variant a to
zvýšenie rodičovského príspevku. Na akú hodnotu, však Smer nekonkretizoval.
3. Zníženie DPH na plienky
Známou témou je aj podpora mladých rodín cez zníženú DPH. Malo by ísť o plienky, výživu
pre deti, či hygienické potreby. Aká DPH sa bude aplikovať, však Fico nespresnil.
4. Príspevok pre prvákov
Okrem obedov zadarmo, chce Smer žiakom prispieť aj na školské pomôcky. "Rodičia by mali
možnosť vybrať si príspevok na pomôcky na začiatku školského roka," vysvetlil Fico s tým,
že by mal hodnotu približne sto eur. Ročne nastupuje do prvého ročníka 55-tisíc žiakov,
celkovo by tak toto opatrenie vyšlo na 5,5 milióna. Strana zvažuje, či by bol príspevok iba pre
prvákov alebo pre celý prvý stupeň základnej školy.
5. Dvojnásobný vianočný dôchodok
Polepšiť by si mali aj dôchodcovia a už v budúcom roku by mali na Vianoce dostať
dvojnásobný vianočný príspevok.
6. Zastropovanie dôchodkov
Ak sa zákon v parlamente nepodarí schváliť, Smer chce o zavedenie stropu veku na odchod
do dôchodku bojovať cez referendum. Zber podpisov už prebieha, organizujú ho odbory.

Prepad búrz a úspory v II. pilieri – správa, ktorá dnes zanikla pred verejnosťou
[pravda.sk; 25/10/2018; klubnarodohospodarov ; Zaradenie: Blogy]
http://klubnarodohospodarov.blog.pravda.sk/2018/10/25/prepad-burz-a-uspory-v-ii-pilierisprava-ktora-dnes-zanikla-pred-verejnostou/
Prepad búrz a úspory v II.pilieri – ktoré skončili v obrovskom prepade hodnoty – kde majú
súkromní sporitelia na dôchodok svoje peniaze?
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Ako poskytol sám expert na investovanie Michal Nalevanko rozhovor dnes 25.10.2018 pre
TA3, "ešte tu nebol taký prepad hodnoty ako je v súčasnosti – súčet hodnôt všetkých padlých
cenných papierov investovaných sporiteľmi v II.pilieri je hodnota tých garantovaných
dlhopisových fondov aké majú sporitelia v II.pilieri." Neuveriteľné. Asi sa "prekecol". Ale je
dobre, že to zaznelo. Síce potom ďalej veľmi horlil za to, aby sporitelia na dôchodok v
II.pilieri prešli do rizikových fondov, lebo tam je "najvyššie zhodnotenie" – zabudol "chlapec"
ale, že ide o veľmi "dlhé peniaze" dôchodkových sporiteľov, ktoré neuvidia skôr ako po
odchode do dôchodku a tak to teraz pomôže hlavne "strestestu" DSS-kám, ale nepomôže
sporiteľom. Na záver M.N. potvrdil, že:
"Ľudia v dôchodkovom veku sa nemusia obávať – lebo II.pilier má obranný mechanizmus,
ktorý zabraňuje, aby ľudia boli postihnutí poklesom – lebo 10 rokov pred termínom skončenia
ich sporenia sa ich "úspory" presúvajú automaticky do garantovaných fondov – peniaze sú
investované "bezpečnejšie" –zas funguje vraj jeden "autopilot"…
Čo sme sa ale v tom rozhovore dozvedeli? Že po prvé – sporenie do súkromného
dôchodkového II.piliera je veľmi rizikové, v podstate súkromná akciovka operuje s vašimi
reálnymi odvedenými peniazmi, ktoré vy považujete za fixné úspory, ako s "kapitálom pre
podnikanie na burze" a to znamená do dôsledkov, že "hrajú špekulatívne hry" s vašimi
peniazmi a iba štátna garancia vyplatenia úspor z II.piliera (kto si spomenie, že takúto
garanciu premiér vlády Smer SD poskytol počas obáv z veľkej finančnej krízy v 2009?)
zaručí, že sa štát, – teda my všetci ostatní obyvatelia Slovenska, poskladáme na to, ak
zostanete v strate a "hry na burze" sa nepodarili obchodníkom v Dôchodcovských
správcovských akciových spoločnostiach. I tak dnes priemerná výška mesačnej výplaty
súkromného dôchodku nie je viac ako 30 Eur a tú "rozkoš" okúša prvých 850
dôchodcov…ešte že dostanú niečo i z tak nenávideného štátneho I.piliera…
A tak – ak toľko chce súčasná vláda do ústavy vpašovať aj "večnosť" súkromného II.piliera,
text citujem z 2.čítania návrhu ústavného zákona:
"V čl. 39 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú: "(2) Primerané hmotné
zabezpečenie v starobe sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového
systému a systému starobného dôchodkového sporenia. Štát podporuje dobrovoľné sporenie
na dôchodok."…
Takže bol by lepší návrh, aby štát cez Sociálnu poisťovňu prevzal od najbližšieho termínu celý
kmeň sporiteľov na dôchodok z II.piliera DSS a.s. a tým zachránil ich úspory od poklesu
alebo potenciálneho úpadku a zničeniu ich peňazí.
Viete kam mierim: Odrazu sa ukáže, že DSS akciové súkromné spoločnosti nemajú na účtoch
tie peniaze sporiteľov likvidné a ich úspory sú v akciách, ktoré sú odpredajné iba so stratou,
sú teda vo finančnom zmysle nelikvidné – teda nie sú splatné podľa potrieb sporiteľov. Tu
nejde o fakt, že veď klienti spísali zmluvu na dlhodobé držanie peňazí, tu ide o fakt, že je to
presne ten istý proces, ktorý sa teraz s DSS-kami deje, ako to bolo s Investičnými
privatizačnými fondami, ktoré koncom 90.rokov "padli". Na rozdiel od vtedajšej situácie
každá DSS a.s. je dcérskou spoločnosťou nejakej nadnárodnej banky a majetok klientov je
oddelený od majetku banky, takže ak zákonom vláda "požiada" a prevezme aktíva klientov
(dnes ich je takmer 8,5 miliardy Eur), tak banky môžu síce protestovať, ale prevod MUSIA
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uskutočniť.
Že sa budú vyhrážať súdnymi spormi, to bude zastrašovanie, pretože každá – ozaj každá
podnikateľská aktivita musí byť likvidná voči svojim klientom – v tomto prípade kmeňu
sporiteľov. Podrobnosti môžu byť predmetom rokovania vlády a súkromných DSS a.s.
A práve teraz je čas, aby vláda a parlament navrhli zákon o prevode kmeňa sporiteľov v
súkromnom dôchodkovom sporení z DSS a.s. do Sociálnej poisťovne a nesnažili sa o
"zabetónovanie" práva DSS zbierať a vlastniť z ústavy úspory klientov. Je na to vážny dôvod:
doteraz nevídaný pokles hodnôt z búrz a hodnôt investovaných úspor klientov DSS.
Štát by mal konať ak vie, čo hrozí sporiteľom a ako je ohrozený majetok jeho občanov.
Spolok národohospodárov Slovenska, oz 25.10.2018
Ministerka zdravotníctva predstavila riešenia v oblasti starostlivosti o seniorov
(26. októbra 2018, SITA)
Chce viac lôžok pre dlhodobo chorých aj udržateľný systém financovania
Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa vo štvrtok pri príležitosti mesiaca úcty k starším
stretla so zástupcami Jednoty dôchodcov Slovenska a predstavila riešenia a plánované kroky v
oblasti starostlivosti o dlhodobo chorých, domácej starostlivosti.
Zdôraznila aj nevyhnutnosť a význam prevencie. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) o tom
informovalo v tlačovej správe.
„Mojou víziou je, aby sa nám v budúcnosti podarilo zväčšiť počet lôžok pre dlhodobo
chorých a nastaviť systém financovania tak, aby bol dlhodobo udržateľný,“ uviedla
ministerka.
Lepšie podmienky v domácom prostredí
Chce tiež, aby ľudia mali adekvátnu liečbu aj v domácom prostredí aj vďaka Agentúram
domácej ošetrovateľskej starostlivosti. MZ plánuje pracovať aj na tom, aby sa zlepšili
podmienky pre ľudí, ktorí sa starajú o dlhodobo chorého člena rodiny v domácom prostredí.
„Rokujeme o možnosti uviesť do praxe ošetrovné v dlhodobej starostlivosti a ošetrovné v
paliatívnej starostlivosti,“ dodal Jozef Šuvada, odborný garant MZ SR pre postupy výkonu
prevencie, štandardné diagnostické a terapeutické postupy.
Podľa neho sa tak členovia rodiny budú môcť striedať pri poskytovaní starostlivosti v denných
aktivitách o chorého bez toho, aby stratili prácu.
Ochranný limit na doplatky
„Pracujeme aj na vývoji postupov pre výkon prevencie a v rámci nej aj na súbore
skríningových programov. Definujú napríklad komplexné geriatrické hodnotenia pre
pacientov či krehkosť u geriatrického pacienta,“ opísal Šuvada.
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MZ myslí na seniorov aj v oblasti liekovej politiky. „Takmer polovica liekov z
kategorizačného zoznamu je s doplatkom maximálne do jedného eura,“ uviedol generálny
riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR Peter Musil.
S cieľom pomôcť najzraniteľnejším skupinám občanov ministerstvo upravilo legislatívu
týkajúcu sa tzv. ochranného limitu na doplatky.
„Od januára tohto roka sa ochranný limit týka nielen liekov, ale aj zdravotníckych pomôcok a
dietetických potravín,“ uzavrel Musil.
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