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Predseda strany Robert Fico: POLITICKÁ ŠKÔLKA CHCE RUŠIŤ SOCIÁLNE
OPATRENIA PRE ĽUDÍ.
Keď pozerám na opozíciu, aj na tú novú, mám pocit, že je to politická škôlka. Keď sa stretnú
desiati, z toho sú štyria budúci premiéri, tak rozprávajú ako všetko zmenia. Ešte sa nedohodli
na ničom, ale už rozdávajú posty. Charakter parlamentných volieb bude aj o tom, či
ochránime sociálne štandardy, ktoré sú pomerne vysoké, či už ide o dôchodkový strop,
minimálnu mzdu a ďalšie sociálne opatrenia, ktorých sme prijali neuveriteľné množstvo.
Jediným opatrením, s ktorým prišla pravica, je odvodové koliesko, ktoré pridá bohatým a
uberie chudobným. To je pravá tvár pravice.
https://www.facebook.com/robertficosk/videos/531693510696797/

Eurokomisár Maroš Šefčovič: Prezident Trump je mimoriadne bezprostredný, veľmi
rád si vypočuje názory okolia.
Marošovi Šefčovičovi sa dostalo ojedinelej pocty od Donalda Trumpa. Podpredseda
Európskej komisie zo Slovenska a prezident Spojených štátov spolu leteli z Washingtonu do
amerického mesta Hackberry, kde sa v stredu zúčastnili na slávnostnom otvorení novej
námornej trasy umožňujúcej prepravu skvapalneného plynu do Európy. „Dozvedel som sa, že
som (asi) prvý cudzinec, ktorý nastúpil na palubu Air Force One od príchodu pána Trumpa do
Bieleho domu,“ povedal pre Šefčovič s tým, že teda išlo o mimoriadnu udalosť.
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/512187-sefcovic-prezident-trump-je-mimoriadnebezprostredny-velmi-rad-si-vypocuje-nazory-okolia/

Vláda SR
Ratingová agentúra Fitch Ratings potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ so stabilným
výhľadom
Fitch Ratings naďalej pozitívne hodnotí silný hospodársky rast Slovenska, a to najmä vďaka
prílevu zahraničných investícii v automobilovom priemysle, vysokej súkromnej spotrebe
a stabilnému makroekonomickému a politickému prostrediu.
Silný hospodársky rast podnecuje rast daňových príjmov, čo umožňuje znižovanie deficitu
verejných financií, pričom v roku 2019 predpokladá Fitch Ratings pre Slovensko vyrovnaný
rozpočet.
Agentúra pozitívne hodnotí znižovanie verejného dlhu Slovenska, stabilný a dobre
kapitalizovaný bankový sektor, nízku nezamestnanosť na úrovni 5% a nárast miezd.
Pre dve mestá a obce okresu Vranov nad Topľou vláda v utorok počas výjazdového
rokovania v Hanušovciach nad Topľou rozdelila 1,26 milióna eur.
Ide o prostriedky z rozpočtovej rezervy pre okres Vranov nad Topľou, ktorý patrí medzi
najmenej rozvinuté okresy. Uvoľnené majú byť do 31. júna. Pôvodne plánovaná suma milión
eur bola navýšená o 260.000 eur.
https://www.teraz.sk/ekonomika/vlada-pre-okres-vranov-nad-toplou-rozd/395306-clanok.html
Komentár predsedu vlády Petra Pellegriniho k voľbám do Europarlamentu.
V posledných týždňoch sa viac než obvykle skloňovalo slovo Európa. No nielen skloňovalo,
ale aj „časovalo“ – hovorili sme totiž o jej minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Majme preto
25. mája na pamäti všetky „časy“ slova Európa a pridajme k nim ešte jeden čas. Ten náš – a
príďme voliť.
https://komentare.hnonline.sk/komentare/1940413-casovana-europa
Nová špičková Univerzitná nemocnica na Rázsochách je výrazne bližšie.
Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská za prítomnosti predsedu vlády SR Petra
Pellegriniho slávnostne podpísala zmluvu so spoločnosťou Metrostav, ktorá zrealizuje
odstránenie rozostavanej stavby.
„Dnešným podpisom sme o krok bližšie k nemocnici, ktorú si zaslúži nielen Bratislava, ale
celé Slovensko. Našou ambíciou je vybudovať v Bratislave špičkovú univerzitnú nemocnicu,
ktorá bude spĺňať požiadavky na vysoko kvalitnú a komplexnú liečbu pacientov, ako aj
podmienky na vedu, výskum a vzdelávanie. Verím, že procesy už budú bez prieťahov
napredovať a že podľa optimistických odhadov bude na tomto mieste stáť v roku 2023,

najneskôr v roku 2024, nová špičková univerzitná nemocnica,“ uviedla ministerka
zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
„Dnešný deň je mimoriadne dôležitý. Nejdeme totiž búrať len hrubú stavbu, ale aj tridsať
rokov neschopnosti poradiť si s týmto obrovským komplexom. Aj na začiatku, aj v strede tejto
cesty bol dobrý úmysel – dať Bratislave a jej širokému okoliu novú špičkovú nemocnicu, kde
nájdu pacienti komplexnú zdravotnú starostlivosť a prvotriednych odborníkov. Žiaľ, tá cesta
trvala tak dlho, že počas nej sa zmenili mnohé štandardy, ktoré sú pre takéto zariadenie
nevyhnutné. Ako predseda vlády som hrdý, že po 30tich rokoch sa nám podarilo vykročiť už
ku konkrétnemu a hmatateľnému cieľu – novej univerzitnej nemocnici, ktorú Bratislava, ako
hlavné mesto Slovenska tak veľmi potrebuje,“ povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini.
K demolácii prvej nadzemnej časti objektov sa pristúpi na prelome júla a augusta. V priebehu
najbližších desiatich dní bude zároveň vyhlásené verejné obstarávanie na komplexnú prípravu
projektu Novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách.
Ukradnutý či stratený občiansky preukaz si môžete sami zablokovať cez internet a
zabrániť tak jeho zneužitiu.
Treba si nájsť chvíľku čas a pripraviť sa na to. Na portáli www.slovensko.sk je služba
prevádzkovaná ministerstvom vnútra pod názvom Modifikácia kontaktných údajov
v informačnom systéme agendy občianskych preukazov. Slúži na to, aby si držitelia
aktivovaných OP sami mohli upravovať kontaktné údaje o sebe v evidenciách ministerstva
vnútra – napríklad telefónne číslo či e-mail, na ktorých vás štátni úradníci v prípade potreby
zastihnú. Okrem toho však služba modifikácia kontaktných údajov umožňuje zadať tzv.
diskrétny údaj, ktorý je kľúčovým pri svojpomocnej elektronickej blokácii strateného či
odcudzeného občianskeho preukazu. Je to krátke heslo, ktoré si systém uloží do svojej pamäti
a – čo je veľmi dôležité - vy si ho musíte udržať v pamäti vo vašej hlave.
Kompletný popis nájdete na:
http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ukradnuty-ci-strateny-obciansky-preukaz-simozete-sami-zablokovat-cez-internet-a-zabranit-tak-jeho-zneuzitiu
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter absolvoval v utorok, 14. mája 2019,
ďalšie bilaterálne stretnutia v zahraničí. U rezortných kolegýň z Francúzska a zo
Španielska sa uchádzal o podporu slovenskej kandidatúry v boji o sídlo Európskeho
orgánu práce.
Záujem Slovenska uchádzať sa o sídlo novej európskej agentúry prezentoval minister Ján
Richter svojim rezortným kolegyniam už na bilaterálnych rokovaniach počas zasadnutí Rady
EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti. Tentoraz navštívi
španielsku štátnu tajomníčku pre oblasť zamestnanosti Yolandu Valdeolivas priamo v
Madride a s francúzskou ministerkou práce Muriel Pénicaud bude rokovať v Paríži.
„Považujem za dôležité oboznámiť svojich partnerov s našou ponukou aj osobne, aby som im
následne mohol zodpovedať aj ich otázky. Pre Slovensko je získanie sídla Európskeho orgánu
práce prioritou a pre podporu našej kandidatúry som pripravený urobiť maximum,“ hovorí
pred rokovaním minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.
Na stretnutí preto predstaví kolegyniam ponuku Slovenska, ktorú ministerstvo oficiálne
predložilo Európskej komisii 6. mája 2019, oveľa detailnejšie.

Ministerstvo hospodárstva pripravuje 4. balíček antibyrokratických opatrení, je možné
zasielať podnety.
Ministerstvo hospodárstva pripravuje štvrtý antibyrokratický balíček, ktorým pokračuje vo
svojich aktivitách na zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. „Plánujeme
okrem iného prehodnotiť opatrenia navrhnuté v rámci prvých troch balíčkov, ktoré z
rôznych dôvodov neboli schválené, je ich ale možné považovať za zásadné a predovšetkým
zmysluplné," zdôraznila generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií
Miriam Letašiová. „Z tohto pohľadu chceme, aby išlo o odvážny reformný balíček,"
podčiarkla. Tak ako pri predchádzajúcich balíčkoch, rezort uvíta konkrétne podnety
z podnikateľskej obce, ktoré budú mať potenciál uľahčiť a znížiť administratívne zaťaženie
podnikania. Podnety je možné zaslať prostredníctvom vyplneného formulára na emailovú
adresu opatrenia@mhsr.sk do 31. mája. Do pripomienkového konania by mal byť materiál
predložený na jeseň.
Ministerstvo zahraničných vecí zriadilo na svojej webovej stránke pre našich občanov
informačnú Platformu k Brexitu.
Cieľom tejto informačnej Platformy je poskytnúť v jasnej a zrozumiteľnej forme praktické
informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť im odporúčania a rady pre
riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej Brexitom. Samozrejme, MZVaEZ
SR vývoj Brexitu riadne monitoruje a v prípade zmien budú informácie pre občanov a
podniky aktualizované a pravidelne dopĺňané.
Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Rašisa stretol
s podpredsedom kubánskej Rady ministrov RicardomCabrisasomRuízom. Hovorili o
vzájomných ekonomických vzťahoch medzi oboma krajinami a spoločne podpísali
dohodu o konsolidácii ekonomických vzťahov medzi republikou Kuby a Slovenskou
republikou.
Počas pracovnej cesty na Kube vicepremiér Richard Raši navštívil tepelnú elektráreň
MáximoGómezMariel, kde ho prijal kubánsky minister pre energetiku a bane
RaúlEstebanGarcíaBareirra. Projekt výstavby 6. bloku tejto elektrárne za takmer 90 miliónov
eur realizuje slovenská firma SES Tlmače.
„Projekty slovenských podnikateľov v oblasti energetiky považujeme za piliere našej
spolupráce s Kubou, ale uvítame aj ďalšie oblasti pre rozvoj vzájomných vzťahov,“
konštatoval vicepremiér Raši.
GRANTY PRE SAMOSPRÁVU UŽ ZAČIATKOM JÚNA AJ V KOŠICIACH
7. júna 2019 sa od 8:30 hodiny v Košiciach, v budove Slovenskej technickej univerzity na ul.
Letná 9, Košice (poslucháreň P27 na prízemí B-traktu budovy TUKE), uskutoční v poradí 3.
podujatie GRANTY PRE SAMOSPRÁVU, ktoré organizuje Úrad vlády SR v spolupráci so
ZMOSOM a ostatnými riadiacimi orgánmi programov Európskej územnej spolupráce.
Účastníci podujatia sa dozvedia o tematických zameraniach programov najmä s akcentom na
príslušný región, akými sú: Central Europe a Dunajský nadnárodný program, INTERREG VA SK-CZ, SK-AT, HU-SK, ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu, ERASMUS+ pre
oblasť vzdelávania, Európa pre občanov, Visegrad Fund, INTERACTIII, ako aj Granty EHP
a Nórska, o ich alokáciách, o aktuálnych výzvach a dôležitých dátumoch, a nebudú chýbať ani
príklady úspešných projektov z praxe. O presnom programe podujatia bude Úrad vlády SR
verejnosť informovať.

Prosíme záujemcov o podujatie z radov verejnosti, aby sa registrovali na adrese:
jan.pangrac@vlada.gov.sk
s uvedením
svojho
mena
a priezviska,
spoločnosti/firmy/organizácie, ktorú zastupujú a svojho kontaktu.
Uzávierka registrácie je dňa 30. mája 2019.
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.centraleurope.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk
O post predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má
záujem 11 kandidátov.
Úrad
vlády
SR
zverejnil
na
svojom
webovom
sídle:
https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/urad-na-ochranu-oznamovatelov/ zoznam kandidátov na
predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti spolu so životopismi,
referenciami a motivačnými listami.
Komisia na výber kandidátov na predsedu úradu, ktorej zloženie je tiež zverejnené,
posudzuje, či kandidáti splnili všetky náležitosti Výzvy na prihlásenie záujemcov
o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti:
https://www.vlada.gov.sk//vyzva-na-prihlasenie-zaujemcov-o-kandidaturu-na-predseduuradu-na-ochranu-oznamovatelov-protispolocenskej-cinnosti/ .
V súlade so zákonom o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v platnom znení
sa výber záujemcov z prihlásených kandidátov uskutoční prostredníctvom verejného
vypočutia komisiou, a to v dňoch 4. a 5. júna 2019 od cca 8.30 hodiny v ÚZ Bôrik
v Bratislave.
Hľadáme a oceníme Úradnícky čin roka
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť v spolupráci s Klubom úradníkov dobrej vôle,
Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, Úradom vlády SR a ďalšími organizáciami
prišli s projektom Úradnícky čin roka ako ocenením za skvelú prácu tímov úradníkov naprieč
štátnou či verejnou správou.
„Cieľom udeľovania ocenení Úradnícky čin roka je poukázať na úradnícke kolektívy, ktoré sa
významným spôsobom usilujú o zlepšenie verejných služieb na Slovensku," povedala Veronika
Prachárová z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť. Zuzana Vargová z Klubu úradníkov
dobrej vôle potvrdila, že ocenením chcú „udržiavať motiváciu úradníkov a udržiavať v nich
dobrú energiu, aby robili svoju prácu lepšie."
Na včerajšej tlačovej konferencii zastupovala Úrad vlády SR generálna tajomníčka
služobného úradu Úradu vlády SR Tatiana Janečková: „Súťaž považujeme za veľkú motiváciu
pre úradníkov. V štátnej správe sa prijatím nového zákona o štátnej službe a jeho inštitútmi
darí zlepšovať situáciu v štátnej službe, pričom za najlepší nástroj zlepšovania kvality
úradníkov považujem najmä vzdelávanie a rozvoj talentov.“ Poďakovala tiež hlavným
organizátorom za oslovenie Úradu vlády SR ako garanta fungovania a rozvoja štátnej služby
v SR a prisľúbila aktívnu podporu v šírení tejto myšlienky.
Do súťaže sa môžu prihlásiť úradnícke kolektívy z troch kategórii: úradníci zo samosprávy,
miestnej štátnej správy a napokon úradnícke kolektívy ústredných orgánov štátnej správy.
Tých bude následne hodnotiť porota, ktorá bude prihliadať na štyri hlavné kritéria. Porota

preskúma, aký má úradnícky čin dosah, aký berie ohľad na užívateľa danej služby, spoluprácu
medzi úradníkmi a schopnosť reagovať na vývoj.
Prihlášky budú môcť kolektívy posielať do konca júna a samotné ocenenie bude odovzdané
v novembri.
Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši v Národnej rade SR
predstavil tri novely zákonov z dielne svojho úradu. Vďaka novele zákona proti
byrokracii budú občania a podnikatelia na úradoch odbremenení od dokladovania
ďalších 11 výpisov a potvrdení.
Zákon o eGovernmente umožní aj stredoškolákom komunikovať so štátom elektronicky a
banky budú môcť overovať svojich klientov pomocou eID. Novela zákona o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov zas prinesie značné
zjednodušenie pre žiadateľov. „Minulý rok sme vyhlásili vojnu proti byrokracii a v našom
úsilí pokračujeme ďalej, konkrétnymi opatreniami. Do roku 2020 očakávame, že rušením
potvrdení a výpisov ušetríme občanom viac ako 30 miliónov eur na správnych poplatkoch
a čase, ktorý doteraz museli stráviť behaním po úradoch a na cestovnom,“ uviedol
vicepremiér Richard Raši.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vyhlásil už 4. kolo
výzvy WiFi pre Teba. Záujemcovia môžu predkladať svoje žiadosti do 13. augusta 2019.
Cieľom výzvy je vybudovanie WiFi zón na verejných priestranstvách v mestách
a obciach.
„Pokrytie najmä slovenského vidieka vysokorýchlostným bezplatným internetom je pre nás
prioritou. Z 10 miliónov eur vyčlenených na výzvu máme ešte dosť peňazí, aby sme uspokojili
všetky žiadosti. Na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku WiFi pre Teba
majú záujemcovia čas do 13. augusta,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.
Počas troch hodnotiacich kôl WiFi pre Teba bolo predložených spolu 381 žiadostí v celkovom
objeme viac ako 5 miliónov eur a dosiaľ bolo s úspešnými žiadateľmi zazmluvnených už 95
projektov a ďalšie zmluvy sú v procese prípravy.

Naši členovia v médiách
Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva SR, na RTVS, relácia ,,O päť minút dvanásť“
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14036/187145#580
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