Monitoring médií 9. november 2018

Nemocnice z ANS potrebujú budúci rok navýšiť financovanie o 75 mil. eur
(9. november 2018, ZdN)
9. november 2018 - S Union a Dôverou bude ANS rokovať na budúci týždeň
Sedemdesiatpäť nemocníc združených v Asociácii nemocníc Slovenska (ANS) bude na rok
2019 potrebovať na mzdy definované štátom a na sociálne balíčky zvýšenie finančných
prostriedkov o 75 miliónov eur. Na tlačovej konferencii v Martine o tom vo štvrtok
informoval prezident ANS Marián Petko.
"Zadefinovali sme štátu, že na budúci rok budeme potrebovať zvýšenie finančných
prostriedkov na mzdy, ktoré sú definované štátom a garantované zákonmi a na všetky sociálne
balíčky navýšenie o 65 miliónov eur. Tento údaj upravujeme po tom, ako sme v pondelok
konečne dostali koeficienty navýšenia z Ministerstva zdravotníctva SR a tá potreba bude 75
miliónov eur," povedal Petko.
Pripomenul, že prvé rokovanie o navýšení zmluvných objemov so Všeobecnou zdravotnou
poisťovňou (VšZP) skončilo neúspešne. "Dnes sme dostali informáciu zo VšZP, že iniciujú
rokovanie na budúci týždeň o tom, ako majú vyzerať zmluvy od 1. 1. 2019. A že sú pripravení
hľadať riešenia na navýšenie zmluvných objemov vzhľadom na naše potreby kvôli zvýšeným
platom," uviedol prezident ANS.
Doplnil, že so zdravotnou poisťovňou Union a so zdravotnou poisťovňou Dôvera bude ANS
rokovať na budúci týždeň. "Ďalší týždeň pôjdeme do výboru Národnej rady SR a budeme
informovať výbor, či došlo alebo nedošlo k dohode so zdravotnými poisťovňami. Z toho bude
aj vyplývať, či budúcoročný štátny rozpočet je pre zdravotníctvo naozaj dobrý, ako sa
popisuje. Alebo sa ukáže, že nie je dostatok finančných prostriedkov," uzavrel Petko.
Slovensko nemusí odškodniť akcionára Union zdravotnej poisťovne
(9. november 2018, ZdN)
9. november 2018 - Achmea podala žalobu na SR v októbri 2008
Slovensko vyhralo takmer desať rokov trvajúci spor so spoločnosťou Achmea. Týkal sa
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zákazu zisku zdravotných poisťovní. Nemecký najvyšší súd vo štvrtok zrušil arbitrážne
rozhodnutie proti SR. Znamená to, že Slovensko nemusí odškodniť akcionára Unionu
zdravotnej poisťovňe. TASR o tom informovalo Ministerstvo financií SR.
Podľa ministerstva by v blízkej dobe malo byť ukončené aj súvisiace exekučné konanie
v Luxemburgu, čo by znamenalo uvoľnenie blokovaných 30 miliónov eur. "Potvrdilo sa to, čo
sme hovorili už pred rokmi, a to, že v tomto spore nezaplatíme Achmei ani euro. Dnes nám
dal konečne súd za pravdu a všetci 'mrchožrúti', ktorí roky vykrikovali, že prehráme, sa tešili
zbytočne. Chcem teda poďakovať celému tímu za prácu a vyjadriť radosť z tohto výsledku,"
reagoval po zverejnení rozhodnutia minister financií Peter Kažimír (Smer-SD).
Achmea podala žalobu na SR v októbri 2008. Dôvodom bol zákaz zisku súkromných
zdravotných poisťovní, ktorý bol údajne v rozpore s bilaterálnou investičnou dohodou.
Arbitrážny tribunál vydal rozsudok v decembri 2012, v ktorom konštatoval porušenie tejto
medzinárodnej zmluvy zo strany Slovenska. SR následne podala na nemecký Vyšší krajinský
súd vo Frankfurte nad Mohanom návrh na zrušenie rozsudku. Tento návrh bol zamietnutý,
Slovensko sa následne proti tomu odvolalo na Najvyšší spolkový súd.
Nemecký najvyšší súd mal podľa ministerstva pri svojom rozhodovaní povinnosť vziať do
úvahy rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie o predbežnej otázke, preto sa takýto
výsledok očakával. Rozhodnutie Súdneho dvora má podľa rezortu financií "význam nielen pre
Slovenskú republiku, ale aj pre všetky ostatné členské štáty EÚ, proti ktorým sa vedú podobné
investičné arbitráže v hodnote niekoľko stoviek miliónov eur."
Ministerstvo tiež dodalo, že "daným rozhodnutím bol vytvorený zásadný precedens, ktorý
postavil investičnú arbitráž vedenú podľa bilaterálnych investičných dohôd uzavretých medzi
členskými štátmi EÚ mimo pravidiel EÚ. Ide o takmer 200 rôznych zmlúv o ochrane
investícií, ktoré budú pravdepodobne tiež zrušené".
Union zdravotná poisťovňa sa zatiaľ k rozhodnutiu súdu nebude vyjadrovať.
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