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Zmena spôsobu riadenia Univerzitnej nemocnice Bratislava
(8. novembra 2018, SITA)
Spôsob riadenia Univerzitnej nemocnice v Bratislave („UNB“), ako najväčšej nemocnice na
Slovensku, sa mení. UNB sa skladá z piatich samostatných pracovísk: Nemocnice Ružinov,
Nemocnice akad. L. Dérera na Kramároch, Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Petržalke,
Nemocnice Staré Mesto na Mickiewiczovej ulici a Špecializovanej geriatrickej nemocnice v
Podunajských Biskupiciach.
Vzhľadom na nezastupiteľné postavenie UNB v štruktúre poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľ pristúpilo za účelom
zefektívnenia procesov riadenia tejto nemocnice k revidovaniu zloženia Rady riaditeľov. „V
rámci procesu riadenia UNB prax ukázala potrebu viac zapojiť do riadiacich procesov na
úrovni celej nemocnice aj vedúcich zamestnancov jednotlivých nemocníc, ktoré sú súčasťou
UNB. Z uvedeného dôvodu začíname s implementáciou nového modelu riadenia. Až do
ukončenia procesu implementácie bude dočasne vedením UNB poverená doterajšia
medicínska riaditeľka UNB MUDr. Renáta Vandriaková,“ zhodnotil zmenu spôsobu riadenia
UNB riaditeľ Úradu pre riadenie podriadených organizácií MZ SR Martin Hromádka.
V ostatných zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva
zdravotníctva SR naďalej zostáva štruktúra štatutárneho orgánu nezmenená. Zmena nastáva
len v Univerzitnej nemocnici Bratislava z už spomínaného dôvodu – z jedinečnosti konceptu
v porovnaní s ostatnými nemocnicami - zloženia tohto zdravotníckeho zariadenia z piatich
samostatných pracovísk.
Priatelia Stonožky pomáhajú v žilinskej nemocnici viac ako 16 rokov
(8. novembra 2018, SITA)
Nemocnici odvtedy prispeli sumou zhruba 82-tisíc eur a 3 000 USD
Občianske združenie Priatelia Stonožky spolupracuje s Fakultnou nemocnicou s poliklinikou
Žilina od roku 2002. Nemocnica o tom informovala vo svojej tlačovej správe.
„Stonožkárom“, ako sa členovia a podporovatelia združenia nazývajú, sa odvtedy podarilo
finančne pomôcť jednotlivým oddeleniam nemocnice sumou zhruba 82-tisíc eur a 3 000 USD.
Sedem oddelení získalo nové vybavenie a prístroje
Sedem oddelení (fyziatria, balneológia a rehabilitácia; vnútorné lekárstvo; chirurgia;
dermatovenerológia; neonatológia; úrazová chirurgia a anestéziológia a intenzívna medicína)
si 7. novembra prevzalo od združenia darovacie listy, získali nové vybavenie a prístroje v
hodnote takmer 15-tisíc eur.
„Podarilo sa nám zrekonštruovať sociálne zariadenie pre pacientov na kožnom oddelení a
nakúpiť viac ako 130 položiek rôzneho prístrojového i materiálneho vybavenia,“ priblížil
generálny riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Stalmašek.
Vyzdvihol najmä novú odsávačku na jednotke intenzívnej starostlivosti oddelenia chirurgie a
moderný prístroj na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny na vysokoúčinné
podávanie liekov aerosólom.
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Peniaze z maľovaných pohľadníc
„Stonožkári“ získavajú finančné prostriedky predajom deťmi maľovaných vianočných
pohľadníc, tiež z podielových daní, zbierok a iných akcií. Pohľadnice maľujú deti vo veku od
piatich až do 15 rokov.
„Týmto talentovaným deťom, ktoré nakreslili už tisíce vianočných obrázkov pod vedením
učiteliek Lajčiakovej, Bohuníckej a Hrivíkovej zo ZŠ Jarná a ZUŠ F. Špániho v Žiline, patrí
veľký obdiv a poďakovanie,“ uviedla predsedníčka Občianskeho združenia Priatelia Stonožky
Daniela Popluhárová.
Košická nemocnica zrekonštruovala neurologické pracovisko
(8. novembra 2018, SITA)
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice spolu s Občianskym združením pôsobiacim pri
Neurologickej klinike zrekonštruovala neurologické pracovisko.
Nemocnica o tom informovala vo svojej tlačovej správe. Rekonštrukciu v hodnote zhruba 40
000 eur nemocnica financovala z vlastných zdrojov.
V rámci stavebných a inštalačných prác okrem opráv izieb a zariadení na osobnú hygienu
nemocnica vymenila aj rozvody elektroinštalácie vrátane nových svietidiel a vypínačov.
Obnovili aj nemocničné izby.
Hygiena bez bariér
„Najdôležitejšie bolo zrekonštruovanie a vybudovanie nových a bezbariérových sociálnych
zariadení. Rovnako dôležitá bola aj prestavba spoločnej kúpeľne na bezbariérovú, nakoľko
veľa našich pacientov má poruchy hybnosti alebo sú úplne imobilní,“ uviedla zástupkyňa
prednostky neurologickej kliniky Lenka Josayová.
Neurologická klinika sa zameriava napríklad na liečbu cievnych mozgových príhod,
Parkinsonovej choroby a jej príbuzných ochorení, epilepsie, porúch spánku, na liečbu
demyelinizačných ochorení – hlavne sclerosis multiplex a ďalších ochorení nervového
systému.
Klinika disponuje 44 bežnými lôžkami a 6 lôžkami v časti JIS. Ročne tu hospitalizujú vyše 1
500 pacientov a ďalších vyše 28 000 vyšetria ambulantne.
Dôchodca a exekučné zrážky
(8. novembra 2018, SITA)
Sociálna poisťovňa zaznamenáva nárast počtu exekúcií voči poberateľom dôchodkov. Za prvé
tri štvrťroky tohto roka Sociálna poisťovňa musela vykonať 325 692 exekučných zrážok z
dôchodku. V septembri 2018 z celkového počtu 34 967 exekvovaných dôchodcov bolo až 20
356 starobných dôchodcov. Druhou najpočetnejšou skupinou sú invalidní dôchodcovia – až
12 167 z nich malo dôchodok znížený o exekučnú zrážku.
Dôchodcovia alebo ľudia v preddôchodkovom veku si niekedy neuvedomujú riziká
vyplývajúce z plnenia finančných záväzkov, ktoré na seba prevzali. Tieto riziká sa zvyšujú v
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predvianočnom čase, keď sa mnohí dôchodcovia nechajú nalákať napríklad na tzv. „lacné
pôžičky“ alebo si neustrážia využívanie svojho mobilného telefónu.
Z hľadiska príjmu sú dôchodcovia najzraniteľnejšou skupinou občanov. Ak im exekútor z
dôchodku zoberie časť peňazí, často musia žiť z nízkej sumy, ktorá je len životným minimom.
Preto nielen dôchodcovia, ale aj ľudia v preddôchodkovom veku by si mali strážiť svoje
výdavky, aby sa nedostali do takejto nepriaznivej finančnej situácie, keď ich jediným príjmom
bude znížený starobný dôchodok.
Vianočný príspevok opäť poteší dôchodcov
(8. novembra 2018, SITA)
Aj tento rok dostanú seniori vianočný príspevok. Nárok naň bude mať každý dôchodca,
ktorého úhrn súm dôchodkov neprevyšuje 572,4 eura. V porovnaní s minulým rokom sa zvýši
počet poberateľov o približne 20-tisíc osôb, nakoľko sa mení hranica nároku z 547,2 eura na
572,4 eura.
Maximálny vianočný príspevok bude rovnako ako v minulých rokoch 87,26 eura. Dostanú ho
všetci tí skôr narodení, ktorí poberajú dôchodok najviac 205,07 eura mesačne. Poberateľom
dôchodku v rozpätí od 205,08 eura do 572,40 eura bude mesačne patriť vianočný príspevok
podľa sumy vyplácaného dôchodku, a to od 87,26 eura do 21,15 eura.
„Navyše sme zabezpečili, aby seniori s nižším príjmom mohli aj pre tento rok počítať s
jednorazovým príplatkom. Maximálna suma príspevku s príplatkom sa tak dostane na úroveň
100 eur. Nárok na jednorazové zvýšenie vianočného príspevku, t. j. sumu 12,74 eura, má
každý dôchodca, ktorého úhrn súm dôchodkov neprevyšuje 410,14 eura, čo predstavuje
dvojnásobok sumy životného minima,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján
Richter.
Zvyšovanie kvality života staršej generácie je naďalej pre ministerstvo jednou z významných
sociálnych výziev. Ako zdôrazňuje minister, jeho osobnou ambíciou je naďalej zlepšovať
finančnú situáciu dôchodcov aj počas vianočných sviatkov. „Sme si vedomí toho, že obdobie
vianočných sviatkov je spojené s vyššími finančnými výdavkami, čo má osobitný dopad na
nízkopríjmových poberateľov dôchodku. Sme presvedčení o tom, že dôchodcovia s najnižšími
dôchodkami si naďalej zaslúžia pozornosť a zvýšenie ich reálnych príjmov aj vďaka
vianočnému príspevku,“ dodáva. Realizácia avizovaného zvýšenia až na dvojnásobnú výšku
by mala byť aktuálna už na budúci rok.
V tomto roku bude mať nárok na vianočný príspevok približne 1,22 mil. dôchodcov.
Jednorazové zvýšenie sa bude týkať približne 709-tisíc osôb. O vyplatenie vianočného
príspevku a príplatku netreba Sociálnu poisťovňu žiadať. Vyplatí ho automaticky všetkým
dôchodcom, ktorým naň majú nárok. Na webovej stránke poisťovne je zverejnená kalkulačka ,
na základe ktorej si tí skôr narodení vypočítajú výšku vianočného príspevku.

– 3 –

