Monitoring médií 6. november 2018

Novým riaditeľom nemocnice v Humennom je Jaroslav Marčišin
(6. novembra 2018, SITA)
Vystrieda predchádzajúceho riaditeľa Eugena Leša
Nemocnica Svet zdravia Humenné má nového riaditeľa. Stal sa ním Jaroslav Marčišin, ktorý
na pozícii strieda predchádzajúceho riaditeľa Eugena Leša.
Ten pokračuje vo vedení vranovskej nemocnice. Informovala o tom sieť nemocníc Svet
zdravia vo svojej tlačovej správe.
Marčišin: Aby bola nemocnica atraktívnym miestom pre zdravotníkov
„V najbližšom období nás čakajú náročné eurofondové projekty, vďaka ktorým zvýšime
kvalitu zdravotnej starostlivosti v súlade s európskymi štandardami,“ povedal nový riaditeľ.
Chce, aby bola nemocnica atraktívnym miestom pre všetkých kvalitných a ambicióznych
zdravotníkov.
„Doterajší riaditeľ Eugen Lešo odviedol v Humennom skvelú prácu a nemocnica je
pripravená na ďalší rozvoj. Aj preto sme sa rozhodli posilniť jej vedenie o nového riaditeľa,“
uviedol generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare Vladimír
Dvorový.
Nemocnicu čaká rekonštrukcia
Nemocnicu Svet zdravia Humenné čaká rekonštrukcia. V najbližších dvoch rokoch plánujú
prerobiť viaceré oddelenia, nakúpiť moderné diagnostické prístroje i nové medicínske
zariadenie.
Nemocnica totiž získala nenávratný finančný príspevok z eurofondov vo výške viac než 3,5
milióna eur.
Vďaka novým investíciám sa uskutočnia viaceré stavebné úpravy. Vznikne nový internistický
klaster s plávajúcimi lôžkami.
Z pridelených finančných zdrojov nemocnica nakúpi novú diagnostickú techniku. Na
rádiologické oddelenie tak pribudne napríklad nový počítačový tomograf (CT). Okrem CT
prístroja dostane vďaka eurofondom nemocnica aj nový röntgen, ultrasonograf a digitálny
mamograf.
Nemocnica tiež nakúpi nové medicínske vybavenie pre oddelenie neonatológie, konkrétne pre
jednotku resuscitačnej intenzívnej starostlivosti aj pre oddelenie anestéziológie a
multiodborovej intenzívnej starostlivosti. Pribudnú tak napríklad nové inkubátory, ventilátory
pre umelú pľúcnu ventiláciu, defibrilátor, externý kardiostimulátor, lôžka či mobiliár.
Jaroslav Marčišin
Nový riaditeľ nemocnice v Humennom pochádza zo Svidníka. Vyštudoval Lekársku fakultu
UPJŠ v Košiciach. Počas svojej kariéry pôsobil ako chirurg vo viacerých nemocniciach.
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Primárom oddelenia bol vo Svidníku, v Poprade, Levoči a naposledy v Malackách.
V popradskej nemocnici v minulosti zastával aj post riaditeľa úseku liečebno-preventívnej
starostlivosti.
VšZP vlani stratila 26-tisíc poistencov
(6. novembra 2018, SITA)
Priemerný evidovaný počet poistencov v roku 2017 bol 3 238 547 osôb
Poistný kmeň Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) sa v minulom roku zmenšil,
priemerný evidovaný počet poistencov v roku 2017 predstavoval 3 238 547, čo v porovnaní s
predchádzajúcim rokom bolo menej o 26 358 osôb.
Z uvedeného počtu poistencov bolo 49,1 % mužov a 50,9 % žien. Vyplýva to z návrhu
Súhrnnej výročnej správy SR za rok 2017, ktorý v utorok schválila vláda.
Prechod do iných poisťovní aj úmrtia
Štruktúra poistného kmeňa v roku 2017 bola nasledovná: 55,6 % tvorili poistenci štátu, 36,0
% zamestnanci, 7,2 % samostatne zárobkovo činné osoby a 1,2 % tvorili ostatní.
Z pohľadu počtu uzatvorených a ukončených poistných vzťahov v roku 2017 bol prechod do
iných poisťovní o 8 738 osôb vyšší ako počet poistencov, ktorí podali prihlášku do VšZP.
Prírastok poistencov z iných dôvodov ako príchod z inej poisťovne predstavoval 2 129 osôb,
pričom úbytok osôb z dôvodu úmrtia bol o 13 037 vyšší ako prírastok novonarodených
poistencov.
Prírastok v poisťovni zaznamenali na vyššom príchode poistencov z cudziny ako odchode do
cudziny (o 8 088 poistencov), tiež bol vyšší príchod poistencov z EÚ ako odchod do EÚ (o 7
078 poistencov).
Od januára 2019 sa opäť valorizujú dôchodky
(6. novembra 2018, SITA)
Dôchodky sa v roku 2019 zvýšia o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú
sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej
Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2018.
O zvýšenie dôchodku nebude potrebné žiadať, poberatelia dôchodkov dostanú písomné
rozhodnutie. Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za
mesiac január 2019 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2019 do dňa predchádzajúceho
výplatnému termínu v mesiaci január 2019.

Garantované pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. januára 2019
Dôchodok vyplácaný v Zvýšenie
Dôchodok vyplácaný v sume Zvýšenie
plnej sume
najmenej (eur)
jednej polovice
najmenej (eur)
starobný

8,70

starobný
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predčasný starobný

8,30

predčasný starobný

3,00

invalidný
s
mierou 7,40
poklesu nad 70 %

invalidný s mierou poklesu 2,80
nad 70 %

invalidný
s
mierou 4,20
poklesu do 70 %

invalidný s mierou poklesu 1,80
do 70 %

vdovský a vdovecký

5,60

vdovský a vdovecký

2,50

sirotský

2,70

sirotský

1,40

Rastie záujem o výpis z individuálneho účtu poistenca
(6. novembra 2018, SITA)
Záujem poistencov o informácie z individuálneho účtu poistenca (IÚP) každoročne výrazne
narastá. Kým napríklad v roku 2011 vybavila Sociálna poisťovňa 4 994 žiadostí o stave IÚP
(obsahuje údaje do roku 2003) a ďalších 4 550 žiadostí o zmenách stavu IÚP za kalendárne
roky 2004 až 2010, vlani to bolo už 11 086 žiadostí o stave IÚP do roku 2003 a ďalších 10
811 žiadostí o zaslanie informácií za kalendárne roky 2004 až 2016. Tento rok Sociálna
poisťovňa do konca septembra vybavila zatiaľ 9 433 žiadostí o výpis informácií z IÚP do roku
2003 a ďalších 8 929 žiadostí o zmenách stavu na tomto účte po roku 2004.
Sociálna poisťovňa vedie každému poistencovi individuálny účet poistenca, ktorý obsahuje
dva druhy informácií – informáciu o stave jeho individuálneho účtu do 31. 12. 2003 a na ňu
nadväzuje informácia o zmenách stavu IÚP od 1. 1. 2004. Poistenci z týchto informácií
predovšetkým získajú prehľad o svojich bývalých zamestnaniach a tiež sa dozvedia, či za nich
zamestnávateľ (resp. on sám ako SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba) včas a v správnej
výške uhradil poistné na sociálne poistenie. To je dôležité napríklad pri následnom výpočte
dôchodku, či pri posudzovaní nároku na ďalšie dávky zo sociálneho poistenia.
Informáciu o zmenách stavu IÚP sa občan môže dozvedieť aj prostredníctvom elektronickej
služby Sociálnej poisťovne, ak si k nej v pobočke Sociálnej poisťovne bezplatne a na
počkanie zriadi prístup a po vydaní tzv. GRID karty si potom bude môcť informácie na IÚP
overovať aj sám z pohodlia domova. O informácie je možné požiadať tiež osobne v ústredí
Sociálnej poisťovne, telefonicky na bezplatnej linke 0800 123 123, elektronicky
prostredníctvom kontaktného Formulára pre otázky Formulára pre otázky na webovej stránke
poisťovne alebo písomne na adrese Sociálna poisťovňa, ústredie, 29. augusta 8, 813 63
Bratislava. Dôležité je v žiadosti uviesť identifikačné údaje – meno, priezvisko, rodné číslo, a
tiež korešpondenčnú adresu, na ktorú má Sociálna poisťovňa informácie zaslať. Rovnako je
nutné uviesť, o aký druh informácií má poistenec záujem – či o stave IÚP do roku 2003 alebo
o zmenách stavu IÚP od 1. 1. 2004.
Otázniky
(6. novembra 2018, Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZDN)
6. november 2018 - Stále nie je známy dôvod odchodu Miroslava Kočana z postu šéfa VšZP
Ešte viac to zahmlila ministerka, ktorá len záhadne skonštatovala, že sa s bývalým šéfom
VšZP dohodli, že o tom nebudú diskutovať na verejnosti.
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No, mali by. Napríklad už len kvôli tým vyše trom miliónom poistencov, ktorých VšZP má.
Alebo kvôli auditu, ktorý spustila nová šéfka poisťovne. Prípadne kvôli jej snahe vypovedať
zmluvy s externými subjektmi. Tých otáznikov je viac než dosť. A odpoveď žiadna.
Medové motúzy
(6. november 2018, Jana Andelová, ZdN)
6. november 2018 - Pozorujem správy, v ktorých sa objavujú falošní lekári, falošní
zdravotníci.
Odhliadnuc od viny danej osoby, ktorá poskytovala zdravotnú starostlivosť nad rámec laickej
osoby, kto by mal niesť zodpovednosť za to, že sa objavil „falzifikát“ medzi zdravotníkmi?
Ten, kto udelil povolenie na prevádzku zariadenia, alebo prevádzkovateľ, ktorý sa očividne
nezaujíma, kto pre neho pracuje? Koľko takých prípadov sa ešte objaví? Stane sa rutinou, že
si pred menom napíšem doktor a bude stačiť len doraziť na príslušný úrad a vybaviť potrebné
povolenie? Na Slovensku je všetko možné, ale niektoré hranice by predsa nemali byť
prekročené.
Mám známeho, je to taký ten sladký, výrečný „týpek“, čo by vám dokázal predať aj vodu vo
vrecúšku. Rozprával mi, ako sa prihlásil na inzerát, v ktorom hľadali gynekológa. Stačilo
poslať životopis a nejaký ten motivačný list. Veľmi som sa čudovala, keď mi prezradil, že ho
pozvali na pohovor. Vraj ich oslovil motivačný list a skúsenosti, ktoré v ňom opísal. Neviem
presne, aké skúsenosti ohúrili odborníkov, že ho zavolali na prijímací pohovor. Podľa slov
známeho pohovor prebiehal ľahko a vyzeralo veľmi sľubne, že získa miesto hľadaného
gynekológa. Pokazila to jedna malá drobnosť, ktorú si, našťastie, dokázal všimnúť jeden člen
výberovej komisie. A to, že ten známy je ítečkar...
Storočnica
(6. november 2018, Monika Toporcerová, ZdN)
6. november 2018 - Tak sme si pripomenuli okrúhle výročie vzniku Československa.
Okrem spomienok na nesmrteľné činy vtedajších štátnikov formujúcich osud slovenského
národa sa oplatí pripomenúť aj iné informácie. Napríklad hrôzostrašnú štatistiku detskej
úmrtnosti z roku 1921 viac ako 23 percent. Desivé a pre súčasníka čosi ťažko predstaviteľné.
Alebo trachóm, dnes takmer neznáme slovo, no začiatkom minulého storočia v našich
končinách hojne rozšírené infekčné ochorenie súvisiace s vtedajšou nízkou úrovňou hygieny a
zdravotnej starostlivosti. Vďaka zriaďovaniu štátnych ambulancií s vysunutými pracoviskami
a šíreniu osvety čoskoro prišli výsledky, v porovnaní s niekdajšími tisíckami nových pacientov
s trachómom ročne zaznamenali v roku 1933 len 120 novodiagnostikovaných prípadov.
Niektoré choroby sme skrotili, s inými vedieme nerovný boj. Rovnako ako s novodobými
parazitmi vo všetkých významoch tohto slova či nie vždy rozumnou zdravotnou politikou.
Nebyť týchto zápasov, možno by sme v roku storočnice Československa nemuseli ohlasovať
dodávky toaletného papiera do slovenských štátnych nemocníc ako skvelú novinku. Áno,
mohli sme byť inde...
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Rekreačné poukazy od SNS poslanci schválili
(HN; 213/2018; 06/11/2018; s.: 15; JME ; Zaradenie: PRÁVO A JUSTÍCIA)
Od začiatku roka 2019 u nás nadobudne účinnosť zákon, ktorý prinesie zmeny do Zákonníka
práce. Národniari totiž cez parlament pretlačili zavedenie podpory domáceho cestovného
ruchu prostredníctvom rekreačných poukazov. "Rekreačný poukaz, v spojitosti so zavedením
nového inštitútu príspevku na rekreáciu zamestnancov do Zákonníka práce, vytvorí možnosť a
zvýši motiváciu pre ekonomicky aktívnych obyvateľov a ich najbližších rodinných
príslušníkov stráviť dovolenku v Slovenskej republike za finančne zvýhodnených
podmienok," uviedli predkladatelia z SNS v dôvodovej správe k zákonu. Samotní poslanci
však už v priložených dokumentoch k návrhu konštatovali negatívne vplyvy na štátny
rozpočet a podnikateľské prostredie.
Legislatívna pomoc cestovnému ruchu
Zákonodarcovia prijatím tohto predpisu reagujú na nedostatočne rozvinutý cestovný ruch na
Slovensku. "Je to niečo, čo dávam všetkým zamestnancom k nohám," uviedol Andrej Danko
na tlačovej konferencii. "Musíme začať budovať cestovný ruch v oveľa väčšej dimenzii ako
doteraz," dodal šéf národniarov. Podľa predkladateľov u nás neexistuje žiaden cielený
systémový nástroj na podporu domáceho cestovného ruchu, ktorý by bol mierený na
ekonomicky aktívne obyvateľstvo. Ako príklad si berú okolité krajiny, kde podobné inštitúty,
ktoré podporujú domáci cestovný ruch, fungujú dlhodobo. "Štáty, v ktorých je obdobný
systém podpory už zavedený, ide najmä o Francúzsko, Maďarsko a Taliansko, vykazujú
najvyššiu účasť domáceho obyvateľstva na domácich súkromných cestách a potvrdzujú tak
účinnosť tohto systému podpory domáceho cestovného ruchu," tvrdia predkladatelia.
Zavedenie príspevku sa vzťahuje aj na niektorých štátnych zamestnancov. Na príspevok budú
mať nárok príslušníci Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného
bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníci, príslušníci Hasičského a
záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a profesionálni vojaci.
Čo to znamená v praxi?
Firmám, ktoré majú aspoň 50 zamestnancov, pribudne po novom ďalší náklad, v súvislosti so
zamestnávaním pracovníkov. Veľké firmy budú musieť po prijatí tohto zákona preplácať viac
než polovicu nákladov zamestnanca na rekreáciu strávenú na Slovensku. Rekreačný poukaz sa
zamestnancom poskytne vo forme kreditnej karty, ktorú môže použiť iba zamestnanec, pre
ktorého bola vydaná. Príspevok musia zamestnanci využiť do konca kalendárneho roka, v
ktorom sa vystavil, inak prepadne bez náhrady. Podobne ako pri predchádzajúcich návrhoch z
dielne SNS v prípade 13. a 14. platov bude príspevok oslobodený od daní a odvodov. Novela
stanovuje hornú hranicu príspevku na úroveň 275 eur ročne. To znamená, že v prípade, ak
zamestnanec vynaloží na rekreáciu 500 a viac eur ročne, zamestnávateľ mu prispeje
maximálnou sumou 275 eur. V prípade, ak zamestnanec bude dovolenkovať lacnejšie ako za
500 eur, firma mu tak preplatí polovicu jeho nákladov. Nárok na rekreačný príspevok vám
vznikne až po odpracovaní aspoň dvoch rokov pre jedného zamestnávateľa. Pre firmy, ktoré
majú menej ako 50 zamestnancov, poskytnutie podpory na dovolenku nie je povinné. Aj tie sa
však budú môcť rozhodnúť, či príspevok poskytnú dobrovoľne, ako benefit v rámci pracovnej
pozície. (JME)
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Zamestnávatelia zastropovanie dôchodkového veku považujú za politický marketing
(ekonomika.sme.sk; 05/11/2018; SITA ; Zaradenie: Ekonomika / Slovensko)
https://ekonomika.sme.sk/c/20953333/zamestnavatelia-zastropovanie-dochodkoveho-vekupovazuju-za-politicky-marketing.html
Mnoho ľudí v dôchodkovom veku pracovať chce.
BRATISLAVA. Návrh na zavedenie ústavného stropu na dôchodkový vek je politickým
marketingom. Po pondelkovom rokovaní tripartity to uviedol viceprezident Asociácie
zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Rastislav Machunka.
Zamestnávatelia sú podľa neho znepokojení tým, že sa o návrhu diskutuje bez adekvátnych
čísiel a dopadov tohto návrhu na verejné financie. "Vnímame to skôr ako politický marketing,
a nie ako reálnu snahu na dosiahnutie cieľa," povedal.
Upozornil na to, že navrhovaný penzijný strop by platil až v roku 2030. "Je dostatok času na
to, aby sa pripravili dopady a riešenia, ak je potrebné dôchodkový vek zastropovať," povedal.
Ak by sa podľa neho malo Slovensko na tento návrh "zodpovedne pripraviť", potrebovalo by
už v roku 2019 zvýšiť odvody do dôchodkových fondov o tri percentuálne body.
Asociácia sa podľa Machunku v plnej miere pripája k stanovisku Rady pre rozpočtovú
zodpovednosť, ktorá návrh ústavného zákona kritizovala. "Rada spravila veľmi dobrú
analýzu, veľmi dobre vyvrátila všetky politické argumenty a zavádzania, ktoré počas prípravy
tohto zákona tam bežali," povedal. Na zastropovanie dôchodkového veku podľa neho doplatia
platitelia daní a dôchodcovia v podobe nižšieho dôchodku.
Veľa dôchodcov pracovať chce
Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský upozornil na to, že ani
budúci dôchodcovia nerozumejú tomu, čo zastropovanie dôchodkového veku znamená.
"Ľudia starnú, ale dožívajú sa vyššieho veku aj v zdraví," povedal. Mnohí penzisti podľa neho
chcú pracovať aj po dosiahnutí dôchodkového veku.
"Myslíme si, že zavádzanie ústavných zmien v takejto citlivej oblasti, ako je dôchodkový vek,
to skutočne vyžaduje dôkladnú analýzu, odbornú diskusiu, aj informovanie verejnosti," dodal.
Zamestnaný človek má pritom podľa Lelovského na trhu práce úplne iné postavenie ako
dôchodca, ktorý sa chce zamestnať.
Zástupca Asociácie priemyselných zväzov Slovenskej republiky Pavol Prepiak poukázal na to,
že mnoho dôchodcov po dosiahnutí 64 rokov ešte chce pracovať. "Hranica 64 rokov je
hranica, kde by si niektorí ľudia možno zaslúžili odchod do dôchodku, ale čo s tými, ktorí
chcú po 64 rokoch ďalej pracovať," upozornil. Podľa neho by sa nemalo stať, aby títo ľudia
mali zhoršené podmienky na trhu práce.
Parlament hlasovanie odďaľuje
Hlasovanie o návrhu ústavného zákona, ktorým sa má od júla budúceho roka zaviesť strop na
vek odchodu do dôchodku, parlament minulý mesiac presunul na novembrovú schôdzu.
Procedurálny návrh na presunutie hlasovania na novembrovú schôdzu parlamentu podal
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poslanec za Smer-SD Ján Podmanický "v záujme hľadania konsenzu na podporu tohto
zákona". Parlament tento jeho návrh schválil.
Podľa navrhovaného ústavného zákona by ľudia na Slovensku mali ísť do penzie najneskôr v
64 rokoch. Poslanci za Smer-SD Jana Vaľová a Erik Tomáš podali pozmeňujúci návrh, aby
žena, ktorá vychovala jedno dieťa, mala právo ísť do dôchodku najneskôr v 63,5 roku. Ak
žena vychovala dve deti, mohla by ísť najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a viacerými
vychovanými deťmi má mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roku.
Za posunutie návrhu ústavného zákona do druhého čítania v septembri hlasovalo 93
poslancov, 29 bolo proti a 19 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania. Návrh podporili aj niektorí
poslanci za stranu Most-Híd, spomedzi opozičných poslancov za hlasovali poslanci za hnutie
Sme rodina a poslanci za ĽS Naše Slovensko.
Navrhovaný ústavný zákon obsahuje aj ustanovenia o tom, že primerané hmotné zabezpečenie
v starobe sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a
systému starobného dôchodkového sporenia, ako aj o tom, že štát podporuje dobrovoľné
sporenie na dôchodok. Do návrhu ústavného zákona vložili poslanci za Smer-SD aj
ustanovenia o minimálnej mzde. V návrhu ústavného zákona sa uvádza, že "každý
zamestnanec má právo, aby jeho odmena za vykonanú prácu nebola nižšia ako minimálna
mzda". Podrobnosti o úprave minimálnej mzdy ústavný zákon ponecháva na obyčajný zákon.

Ľudí schopných pracovať a napĺňať štátnu pokladnicu bude čoraz menej
(ekonomika.sme.sk; 05/11/2018; Jana Liptáková ; Zaradenie: Ekonomika / Spotrebiteľ)
https://ekonomika.sme.sk/c/20952872/ako-starne-slovensko.html
Populácia starne a scvrkáva sa.
Nepriaznivý demografický vývoj je problémom nielen pre krajinu a jej hospodárstvo, ale aj
pre spoločnosti, ktoré sa už teraz sťažujú na nedostatok pracovnej sily.
"Slovensko prechádza obdobím demografickej zmeny, ktorou krajiny na Západe už dávno
prešli," hovorí Vladimír Baláž, ekonóm Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied.
"Populácia starne a scvrkáva sa. Slovensko má navyše veľkú nevýhodu v tom, že jeho súčasná
pôrodnosť je oveľa nižšia (ako na Západe, pozn. red.) a prisťahovalectvo je veľmi slabé. Preto
nemáme také možnosti nahradiť populáciu, ako majú rozvinuté krajiny, napríklad Nemecko,
Veľká Británia alebo Holandsko."
Následkom toho je Slovensko jedným z najrýchlejšie starnúcich štátov Európskej únie.
Zmeniť vekovú štruktúru
V najbližších desaťročiach prejde Slovensko výraznou zmenou vo vekovej štruktúre svojho
obyvateľstva, ako aj v jeho veľkosti.
"Starnutie populácie sa už začalo," napísala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v ostatnom
materiáli, zverejnenom 18. septembra.

– 7 –

Monitoring médií 6. november 2018

((piano))
"Je spôsobené najmä odchodom početných povojnových ročníkov do dôchodku a príchodom
málo početných ročníkov narodených počas deväťdesiatych rokov na trh práce."
"
Slovensko je jedným z najrýchlejšie starnúcich štátov Európskej únie.
"
Tento proces sa prehĺbi v druhej polovici 30. rokov tohto storočia, pričom šanca na zmenu je
malá, keďže úhrnná plodnosť ostáva nízka.
V roku 2016 bola na úrovni 1,48 percenta podľa Štatistickej ročenky, pokrývajúcej vývoj
práve do roku 2016, keď bola najvyššia za posledných päť rokov. Aj tak je však stále hlboko
pod 2,1 percenta, čo je najnižšia úroveň, ktorá zaručuje prirodzenú obnovu obyvateľstva.
Postupné starnutie silných ročníkov v kombinácii s nízkym počtom narodených detí a
nárastom očakávanej dĺžky života bude podľa Baláža znamenať, že kým počet ľudí starších
ako 65 rokov sa v najbližších päťdesiatich rokoch zdvojnásobí, produktívna časť obyvateľstva
sa zmenší o viac ako tretinu.
Priemerný vek obyvateľstva dosiahne takmer 50 rokov – o 10 rokov viac ako teraz. Celková
populácia sa zároveň scvrkne zo súčasných 5,4 milióna na 4,5 milióna v roku 2064, napísala
rada vo svojich dokumentoch v roku 2015.
Vplyv na ekonomiku
Starnutie populácie znamená menej ľudí v produktívnom veku, čo môže v blízkej budúcnosti
spomaliť ekonomický rast a znížiť životnú úroveň.
Zdenko Štefanides, hlavný ekonóm VÚB banky, upozorňuje, že počet ľudí v produktívnom
veku, t. j. medzi 15 a 64 rokmi, už dosiahol vrchol a od roku 2010 plynule klesá. Momentálne
je skupina v produktívnom veku o takmer 180-tisíc ľudí menšia než v roku 2010.
"Tento pokles bude pokračovať," vyjadril sa Štefanides a dodal, že naopak, počet ľudí v
postproduktívnom veku a hlavne ich podiel na celkovej populácii bude narastať - čo znamená,
že na dôchodcov – obrazne povedané – nebude mať kto robiť.
Na základe odhadov Eurostatu, hovorí Štefanides, je pomer starých ľudí v porovnaní s ľuďmi
v produktívnom veku v horizonte jednej-dvoch generácií na Slovensku jeden z najhorších v
celej Európskej únii (EÚ).
Prečítajte si tiež:Kto pred rokmi chyroval o blogeroch či Uberi? Pracovný trh sa mení stále
Súčasný priebežný penzijný systém nebude schopný dôchodcom zabezpečiť adekvátne
dôchodky bez toho, aby došlo k dramatickému zvýšeniu odvodov.
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Okrem nákladov na penzijný systém výrazne narastú aj náklady na zdravotnú starostlivosť,
zvlášť o dlhodobo chorých. Verejné financie tak budú pod obrovským tlakom, pretože menej
ľudí bude do spoločnej kasy prispievať a, naopak, čoraz viac ľudí bude z nej brať.
"Hospodársky rast sa pod vplyvom starnutia obyvateľstva spomalí a to ešte zintenzívni
problémy s verejnými financiami," vysvetlil Štefanides.
Pokles počtu ľudí v produktívnom veku len prehlbuje súčasný problém s nedostatkom
pracovnej sily.
"Keďže je však ekonomický vývoj charakteristický svojou cyklickosťou, po troch až štyroch
rokoch môžeme očakávať postupné ochladzovanie ekonomiky a následný pokles dopytu po
pracovníkoch," povedal Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).
Preto za omnoho významnejšie považuje budúce vplyvy poklesu ekonomicky aktívnych osôb
na udržateľnosť verejných financií, najmä pokiaľ ide o dôchodkový systém.
Čo možno spraviť
Slovensko má len obmedzené možnosti, ako zmierniť situáciu, zatiaľ čo ministerstvo práce už
isté riešenia uskutočnilo. Uľahčilo zamestnávanie pracovníkov z krajín mimo EÚ, zvýšilo
rodičovské príspevky a zaviedlo opatrenia nápomocné uchádzačom pri hľadaní práce.
"Je zvlášť dôležité sústrediť sa na rozvíjanie ľudských zdrojov," povedala Veronika Husárová,
hovorkyňa ministerstva práce.
Dlhodobým riešením sú systémové zmeny v štátnej politike pre rodiny, migrácii, študentoch,
uchádzačoch o prácu a tiež zvýšené zamestnávanie dôchodcov a lepšie školstvo. Aj
automatizácia môže zmierniť tento tlak. Ďalšou možnosťou je prilákať Slovákov pracujúcich
v zahraničí k návratu.
"Zvýšenie miezd, ktoré by zabránilo ľuďom ísť pracovať do zahraničia, by pomohlo," vyjadril
sa Alexej Dobroľubov, analytik Inštitútu zamestnanosti (IZ), pričom dodal, že napriek
predpovedanému demografickému vývoju sa očakáva nedostatok ľudí, čo by sa starali o
dôchodcov.
V niektorých profesiách sa firmy budú biť o pracovníkov, čo môže viesť k zvýšeniu
nefinančných pracovných výhod, napríklad flexibilnému pracovnému času.
Spoločnosti sa budú musieť aj viac zúčastňovať na celoživotnom vzdelávaní.
"Povolania a kvalifikácie sa v budúcnosti budú meniť oveľa rýchlejšie," dodal Dobroľubov.
Zmena ekonomickej štruktúry
Baláž je presvedčený, že Slovensko by malo zmeniť štruktúru ekonomiky smerom k
rozvinutým odvetviam s vysokou pridanou hodnotou. Tak by menší počet zamestnancov bol
schopný vytvoriť vyššiu hodnotu.
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"Slovensko nemôže prežiť len montovaním áut. Potrebuje zmeniť štruktúru ekonomiky
smerom k vyspelým produktívnym odvetviam a prejsť na sofistikovanejšiu výrobu vrátane
vyspelých služieb ako IKT, architektúra, dizajn, výskum s vývojom. To je to, z čoho žijú
vyspelé krajiny," zhrnul Baláž a dodal, že toto sú odvetvia a služby, od ktorých rozvinuté
krajiny závisia.
Prečítajte si tiež:Gastrolístky a výplata načas? Tým už zamestnancov neohúrite
Podľa neho podniky na Slovensku, ktoré sa už teraz sťažujú na nedostatok pracovnej sily,
nedokážu reagovať na očakávaný demografický vývoj a sústredia sa na riešenie krátkodobých
problémov.
Aby zaplnili voľné miesta, prudko zvyšujú platy a kradnú si navzájom zamestnancov.
Dovážajú si pracovníkov aj zo zahraničia, ale tu si konkurujú so susednými krajinami, kde je
ich tiež nedostatok. Neriešia dlhodobé problémy ako zväčšujúci sa nedostatok pracovníkov v
budúcnosti.
"Spoločnosti budú jednoducho musieť hľadať iné zdroje ako ľudí, aby zvýšili produkciu,"
podotkol analytik. Jednou z možností je zamestnávať viac dôchodcov, čo sa už deje, alebo
nahrádzať ľudí robotmi a softvérom.
"No tento proces nie je taký jednoduchý – ako vyhodiť jedného dňa robotníka a na druhý deň
kúpiť robota," vysvetľuje Baláž. "To nie je možné. Takáto zmena si vyžaduje mnoho rokov a
obávam sa, že väčšina firiem na Slovensku, okrem nadnárodných korporácií, vôbec nie je na
takúto zmenu pripravená."
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