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Tlačové vyhlásenie predsedu strany Roberta Fica k obvineniu spoločníka prezidenta
Andreja Kisku vo firme KTAG: ,,Viete pán Kiska je taký istý „dépéháčkar“, ako pán
Bašternák , len s tým rozdielom, že pán Bašternák už bol na prvom stupni odsúdený a
pán Kiska sedí naďalej v prezidentskom paláci. Toto je Kiskove chápanie rovnosti pred
zákonom.
Dnes by som už pánovi Kiskovi nepodal ruku a nezagratuloval k vyhranému druhému kolu
prezidentských volieb, nakoľko celá kampaň bola podvodná, a teda aj druhé kolo volieb
o prezidenta bolo nefér. Pán Kiska chcel, aby mu daňoví poplatníci neoprávnene zaplatili na
vratkách dane 200 až 300tis Eur. ,,Nech je prezidentský príbeh pána Kisku mementom
a poučením aj pre ľudí, ktorý budú v marci voliť.“
https://www.facebook.com/smersd/videos/2548679018508003/?epa=SEARCH_BOX
Tlačová konferencia predstaviteľov SMERu-SD k zasadnutiu predsedníctva.
Zasadnutie predsedníctva možno zhrnúť do dvoch tém, prvá téma sa týkala kandidátky do
Európskeho parlamentu, druhá časť voľby ústavných sudcov. Členovia predsedníctva, tak ako
aj celý klub SMERu, má jednoznačný názor na tajnú voľbu, ako aj predseda vlády Peter
Pellegrini, ktorý dal vyhlásenie k tajnej voľbe Ústavných sudcov na pracovnej ceste. "Nechcem
ani pri tajnej voľbe vyvolávať podozrenia, že ideme niečo ovplyvňovať. Nebudem kandidovať,
nezúčastním sa volieb, ale nevylučujem, že ma tu o 12 rokov má opäť neuvidíte, ak budem živý
a zdravý," povedal Fico.
https://www.facebook.com/smersd/videos/253209848905291/?__tn__=%2CdkCR&eid=ARCATOClE4lz92t5PE4_RWnFG3LE4Bl6FxDnKcT4E1QlzzTfbz37yE_vFD9G7IhgWzNFSzWtZKdGtFy&hc_ref=ARQ4oQbeBPc6yXJt8tiCJCPOECS5-xze_2rUZCLWj35P63HrT4xWwjoExkySx_bI-c&fref=tag

Komentár Luboša Blahu k obvineniu Denníka N o komunikácii predsedu strany Roberta
Fica s Antoninom Vadalom:
ČÍM PREKRYŤ KISKOV ŠKANDÁL? NO PREDSA VADALA!
Nad Kiskom už krútia hlavu aj slušnoľudia, a tak slovenské médiá museli narýchlo nájsť nejakú
tému, ktorou by tento Kiskov megaškandál prekryli. Poslúžila sprostosť o telefonáte Fica s
Vadalom z roku 2012. Nejako mi chýba pointa - to akože chcú liberálne médiá navodiť dojem,
že šesť rokov pred vraždou Kuciaka, v čase, keď mladý Ján študoval na výške, Fico a Vadala
dohadovali jeho vraždu? Alebo aký je zmysel tejto hovadiny?
V PREDVEČER PROTESTOV - AKÁ NÁHODIČKA
Náhodička, náhodná - správa o údajnom telefonáte vyšla von deň pred výročím Kuciakovej
smrti - ako rozbuška pre žiaducu emóciu, ktorú chce liberálna mafia vyvolať vo štvrtok na
námestí. Ako z učebnice Majdanov. Ale je to ešte zamotanejšie. Pôvodne sa článok objavil v
talianskom denníku La Repubblica. Zjavne nebol smerovaný čitateľovi v Taliansku nenachádza sa na titulke a treba ho komplikovane hľadať.
ČLÁNOK NA OBJEDNÁVKU
Bežný taliansky čitateľ ho prehliadne, pretože ho nemá prečo zaujať - z hľadiska talianskej
reality je total uletený. Nemá prečo zaujať talianského čitateľa. Je však prekvapivo detailný vo
vzťahu k Slovensku. Akoby adresátom nebol taliansky čitateľ, ale ten slovenský. Akoby išlo
len o to, aby mohli na Slovensku vyjsť v spriaznených médách veľkolepé titulky, že v Taliansku
odhalili špinu na Fica a od rána do večera nič iné v celom Taliansku neriešia. Pritom Taliani
majú na saláme, to iba liberálna mafia ukázala, že funguje medzinárodne. Vysvetlím.
SLNIEČKA Z LA REPUBBLICA NENÁVIDIA STREDNÚ EURÓPU
La Repubblica je slniečkársky denník, ktorý fanaticky obhajuje migráciu a šíri nenávisť voči
stredoeurópskych štátom, ktoré migráciu odmietajú.Je logické, že La Repubblica nenávidí aj
Fica, rovnako ako aj Orbána, Kascinského a ďalších. A preto radi poslúžili požiadavke
slovenských médií, aby spoločne okorenili slovenský Majdan.
LA REPPUBLICA PATRÍ DO TEJ ISTEJ LIBERÁLNEJ MAFIE AKO AKTUALITY.SK
Ale to nie je všetko. La Repubblica patrí do aliancie západoeurópskych médií pod názvom
LENA, v ktorej sú členmi aj ďalšie liberálne denníky, vrátane francúzskeho Figara či
nemeckého Die Welt.Osobitne zaujímavý je Die Welt, ktorý je vlastnený Axelom Springerom.
Zhodou okolností, ten istý Axel Springer vlastní aj Aktuality.Sk, kde pracoval Kuciak a ktoré
od jeho smrti rozpútali nukleárnu vojnu proti Ficovi.
LIBERÁLNA MAFIA NEPOZNÁ HRANÍC
Novinári z Aktualít sa netaja väzbami na svojich "súdruhov" v Nemecku či Taliansku. Rovnako
sa nimi netají ani Denník N či SME. Proste, liberálna mafia veselo funguje ponad hranice. A
cieľ je jasný: zničiť politikov, ktorí odmietajú liberalizmus a multikulturalizmus.
SLNIEČKÁRSKA INTERNACIONÁLA
Ich taktika je úplne lacná: v Taliansku na 17.strane vyjde účelový článoček, ktorý má deň pred
protestami na Slovensku vyvolať hnev proti Ficovi. V Taliansku tento článok nikoho
nezaujíma, no na Slovensku politicky poslúži. Nabudúce zase v Die Welt napíšu nejaké
odhalenie proti Salvinimu a búrku z toho urobia v talianských La Repubblica. A inokedy zase
poslúži Figaro. A tak - mafia. Poznáte to.

VRTIEŤ PSOM
A takto sa vytvára senzácia. Vtedy, keď treba. Netreba na to žiadne sprisahania, stačí úplne
obyčajná novinárska spolupráca, ktorá je priznaná a preukázaná aj vlastníckou štruktúrou a
spoločnou slniečkárskou ideológiou. A tak talianske slniečka poslúžili: vďaka ním sa liberálne
médiá na Slovensku snažia prekryť Kiskov škandál a zároveň prikúriť pred zajtrajšími
protestami. Priatelia, žijeme v čase globálnych sietí. A globálnych mafií. Jednou z
najmocnejších mafií je tá liberálna. Má kopu peňazí, pretože za ňou stoja tie najbohatšie
korporácie.
DECKÁ MOŽNO OBLBNETE, ALE SLOVENSKO NIE
Korporátne médiá tu nie sú na to, aby chránili bežných ľudí pred nespravodlivosťami - sú tu
preto, aby propagovali liberalizmus, migráciu a záujmy svojich vlastníkov. Decká im to možno
žerú. A zajtra si na námestí zahulákajú. Ale každý, kto už vyrástol z puberty, dobre vie, o čo tu
ide. Chcú zachrániť Kisku a rozoštvávať Slovensko. Ale ani jedno sa im nepodarí. Kiska bude
za svoje podvody pykať. Nepomôže mu ani priživovanie sa na smrti dvoch mladých ľudí.
Darmo bude zapaľovať sviečočky, keď pred rokom veselo brázdil svahy v Rakúsku... Svoje
zločiny neprekryje.
A Majdan tu neprebehne.

Vláda SR.
Premiér Peter Pellegrini: SR bude mať v Izraeli inovačného diplomata
Izrael bude jednou z prvých krajín, kde Slovensko obsadí post tzv. inovačného diplomata. Izrael
tak bude štvrtou krajinou po USA, Číne a Fínsku, kde bude mať Slovensko takéhoto zástupcu.
Informoval o tom v pondelok slovenský premiér Peter Pellegrini počas letu na pracovnú cestu
do Izraela.
"Len v štyroch krajinách sveta ich budeme mať a Izrael je jednou z prvých krajín, kde už v lete
tohto roku takýto diplomat bude inštalovaný," potvrdil premiér Pellegrini.
Diplomat by sa podľa neho mal primárne venovať len oblastiam inovácií, hi-tech, výskumu a
vývoja. "Mal by byť mostom medzi slovenskými a izraelskými firmami, aby ich spájal medzi
našimi vedecko-výskumnými inštitúciami. Aby pomáhal vytvárať spoločné výskumné
projekty, spoločné možno aj podniky, ktoré budú pokračovať vo vývoji niektorých nových
produktov," konštatoval.
https://www.vlada.gov.sk//pellegrini-sr-bude-mat-v-izraeli-inovacneho-diplomata/
Slovenská republika sa v stredu nepripojila k deklarácii Istanbulské záväzky, ktorá
upravuje problematiku migrácie.
Na dvojdňovej konferencii v tureckom Istanbule zastupoval Slovenskú republiku štátny
tajomník Ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič. K dokumentu sa nepripojilo ani Taliansko,
Rakúsko a zvyšné krajiny Vyšehradskej skupiny V4, teda Poľsko, Maďarsko a Česká
republika. Hlavným dôvodom bol odkaz v texte na Globálny kompakt pre migráciu (GCM),
ku ktorému sa Slovensko v decembri minulého roka v New Yorku taktiež nepripojilo.
„Máme za to, že prístup k migrácii musí byť založený na spoločnom záujme všetkých
zainteresovaných strán pri vzájomnom rešpektovaní povinností na oboch stranách, vrátane
legislatívy a zvykov cieľovej krajiny," povedal Rudolf Urbanovič.
Zdôraznil však, že Slovensko bude naďalej podporovať všetky aktivity Budapeštianskeho
procesu, ktoré sú v súlade so záujmami občanov Slovenska, ochranou ich bezpečnosti
a prispejú k odstráneniu príčin migrácie v spolupráci s krajinami pôvodu.

Upozornil, že Slovenská republika pravidelne vysiela svojich policajtov na ochranu hraníc do
Macedónska, Maďarska, Srbska či Slovinska a je pripravená podporovať riešenia, vďaka
ktorým bude chránená vonkajšia hranica Európskej únie.
http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=slovensko-sa-nepripojilo-k-deklaraciiistanbulske-zavazky
Vláda v stredu 20. februára 2019 schválila materiál z dielne ministerstva zdravotníctva,
ktorým rozširuje počet urgentných príjmov 2. typu.
Medzi urgentné príjmy 2. typu, ktoré budú v budúcnosti najšpičkovejšie, bude patriť aj urgentný
príjem v Univerzitnej nemocnici Bratislava v Ružinove a vo Fakultnej nemocnici v Žiline.
Na Slovensku je definovaná sieť urgentných príjmov 1. a 2. typu. Prechodné obdobie na
zriadenie špičkových urgentných príjmov 2. typu a splnenie materiálno-technického vybavenia,
ako aj personálneho zabezpečenia, majú nemocnice do 30. júna 2020. Prvý urgentný príjem 2.
typu na Slovensku bol slávnostne uvedený do prevádzky v minulých dňoch vo Fakultnej
nemocnici F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici.
Rozdelenie:
Urgentný príjem 1. typu
Minimálne jedna samostatná ambulancia (interná, chirurgická alebo neurologická) s prítomným
lekárom, triediacim pracovníkom a ďalším zdravotníckym personálom (sestra či záchranár),
ktorý bude nonstop k dispozícii len pre urgentných pacientov. Tieto urgentné príjmy budú mať
napríklad v porovnaní so súčasným fungovaním ústavnej pohotovostnej služby triediaceho
pracovníka, ktorý pacientov rozdelí podľa závažnosti ochorenia či úrazu a minimálne jedného
lekára prítomného trvalo prezenčne v ambulancii. Zároveň bude k dispozícii minimálne jedno
expektačné lôžko, kde môže byť pacient na pozorovaní.
Urgentný príjem 2. typu
Tento typ urgentného príjmu bude poskytovať komplexnú zdravotnú starostlivosť pacientom
ako Oddelenie urgentnej medicíny. Na urgentných príjmoch 2. typu bude širšia požadovaná
minimálna odbornosť špecialistov, ako aj materiálno-technické zabezpečenie, to znamená, že
tam bude viac lekárov-odborníkov na jednom mieste s kompletným zdravotníckym vybavením.
Aj ostatné nemocnice, ktoré nie sú zaradené v sieti urgentných príjmov 1. a 2. typu, môžu aj
naďalej poskytovať urgentnú zdravotnú starostlivosť v rámci ústavnej pohotovostnej služby.
Rozdiel je len v tom, že platby z poisťovne nemajú hradené paušálom, ale na základe výkonov.
http://www.health.gov.sk/Clanok?vlada-urgent-typ-rozsirenie
Pevné ambulantné pohotovostné služby dostanú viac peňazí. Ich mesačný paušál sa od 1.
marca zvýši z doterajších 8 288 eur na 9 800 eur za mesiac.
Nové nariadenie z dielne ministerstva zdravotníctva na svojom zasadnutí v stredu, 20.2. 2019,
schválila vláda. Ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo k predmetnému navýšeniu z dôvodu
skúseností z praxe, ktorá priniesla pre pevné ambulantné pohotovostné služby zvýšené náklady
v súvislosti so mzdovým ohodnotením sestier či nárastom nepriamych nákladov na vybavenie
ambulancie.
Naďalej zlepšujeme dostupnosť zdravotnej starostlivosti v regiónoch
Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo 2. Kolo výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na vybudovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS).
Cieľom je sprístupniť zdravotnú starostlivosť aj na miestach, kde bolo doteraz náročnejšie sa
dostať k lekárovi a pacienti tak museli buď dochádzať za zdravotnou starostlivosťou do

vzdialenejších regiónov, alebo museli neprimerane dlho čakať na vyšetrenie. „Centrá budú na
jednom mieste združovať všeobecných lekárov, pediatrov a špecialistov, čím sa vytvoria
podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti na kvalitatívne vyššej úrovni,“ uviedla
ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Oprávnenými žiadateľmi o tento príspevok sú obce,
VÚC, alebo nimi zriadené neziskové organizácie v spolupráci s poskytovateľmi ambulantnej
zdravotnej starostlivosti, ktorým bola vydaná hodnotiaca správa k projektovému zámeru
v rámci 1. kola výzvy. Objem finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu predstavuje
28,4 mil. eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, pričom maximálna výška
príspevku na jeden projekt je 900-tis. eur. Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku je možné predkladať do 21. mája 2019. Výzva je realizovaná v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu, v ktorom Ministerstvo zdravotníctva SR vystupuje ako
sprostredkovateľský orgán a poskytovateľ nenávratného finančného príspevku. Bližšie
informácie sú zverejnené na internetovej stránke http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376.
V rámci 1. kola tejto výzvy bolo predložených celkovo 18 projektových zámerov, pričom 1.
kolo MZSR uzavrelo 13. februára 2019.
MZ SR predpokladá, že v rámci opatrenia bude podporených celkovo 134 centier. Každé musí
mať vybudovaný minimálny štandard, v rámci ktorého budú pôsobiť dvaja všeobecní lekári pre
dospelých, jeden všeobecný lekár pre deti a dorast a gynekológ. V centre budú pôsobiť aj ďalší
špecialisti, a to najmä v závislosti od intenzity výskytu chorôb v danom území.
Richard Raši: Vybojovali sme pre Bratislavu a Košice 40 miliónov eur.
Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši dotiahol rokovania
s Európskou komisiou o vrátení 40 miliónov eur pri projektoch mestskej verejnej dopravy
za DPH do úspešného konca.
Eurokomisárka Corina Crețu podpísala rozhodnutie, ktoré ušetrí z rozpočtu Bratislavy
a Košíc viac ako 40 miliónov eur. „Keď tento problém vznikol, bol som ešte primátorom
Košíc. Ihneď som začal rokovania s vládou a tá s Európskou komisiou. Potom som sa stal
vicepremiérom a tieto rokovania sa ocitli v mojej kompetencii. Na Košiciach mi záleží, sú
mojou srdcovkou a aj toto je výsledok toho, že keď sa chce, dá sa vyrokovať všetko – aj
pred necelými troma rokmi zdanlivo nemožné vrátenie DPH,“ povedal vicepremiér Richard
Raši a dodal, že nielen pre Košice, ale aj pre Bratislavu je to veľmi dobrá správa. „Teší ma,
že dnes už nič nebráni tomu, aby bola zo strany Európskej komisie táto DPH preplatená,
a to vo výške viac ako 15 miliónov eur pre Košice a v budúcnosti, keď sa rozbehnú
bratislavské dopravné projekty, viac ako 25 miliónov eur ušetrí na DPH naše hlavné
mesto,“ uviedol Raši.
Niekoľkoročné intenzívne rokovania boli zakončené úspechom na stretnutí vicepremiéra
Richarda Rašiho s komisárkou pre regionálny rozvoj Corinou Crețu a jej kabinetom,
rozhodnutie podpísala komisárka túto stredu.
Vďaka vicepremiérovi a jeho tímu z Centrálneho koordinačného orgánu, ale aj
ministerstvu dopravy a magistrátom dvoch najväčších slovenských miest tak tieto neprídu
o desiatky miliónov eur.
„Po dlhých mesiacoch Európska komisia uznala argumentáciu Úradu podpredsedu vlády
SR pre investície a informatizáciu, vlády aj mesta a peniaze za dopravné projekty sa
vrátia,“ dodal podpredseda vlády s tým, že do rokovaní bolo zapojené aj Stále zastúpenie
Slovenska pri EK, rezort dopravy a magistráty oboch slovenských miest.

Rozhodnutie EK o oprávnenosti DPH pri nenávratných finančných príspevkoch sa týka
programového obdobia 2014-2020. Rovnako sa bude postupovať aj pri iných projektoch.
„Ak sa bude pokračovať v ďalších projektoch, budú to ďalšie desiatky miliónov,“ uzavrel
vicepremiér Richard Raši.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a úradujúci
predseda Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Miroslav
Lajčák rokoval v Moskve so svojim ruským rezortným partnerom, ministrom
zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.
Hlavnou témou boli aktuálne otázky slovenského predsedníctva v OBSE a jeho snaha o
posilnenie úlohy organizácie pri riešení konfliktov. Partneri v tejto súvislosti venovali
prioritnú pozornosť situácii na východe a juhovýchode Ukrajiny, ako aj možnostiam
zlepšenia životných podmienok obyvateľov v konfliktných oblastiach. M. Lajčák hovoril
o výsledkoch svojej januárovej cesty do Kyjeva a na východ Ukrajiny, pričom so S.
Lavrovom diskutoval o tom, ako pomôcť zlepšeniu humanitárnej situácie v krízových
oblastiach nachádzajúcich sa pri línii kontaktu.
https://www.mzv.sk/aktuality/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/m-lajcakrokoval-v-moskve-so-slavrovom?p_p_auth=DMzsc8rR&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2F
Európske spotrebiteľské centrum si získalo dôveru spotrebiteľov, využívajú ho stále viac.
Európske spotrebiteľské centrum (ESC), ktoré pôsobí pri Ministerstve hospodárstva SR,
pomáha a radí spotrebiteľom v otázkach ich práv a povinností obchodníkov. Pri nakupovaní
v rámci EÚ, Islandu a Nórska toto centrum sprostredkúva mimosúdne riešenie spotrebiteľských
sporov. Záujem o služby ESC sa každoročne zvyšuje. Minulý rok sa naň obrátilo 1 233
spotrebiteľov, z toho v 543 prípadoch išlo o riešenie cezhraničných spotrebiteľských
sporov. Centrum sa snaží zvyšovať povedomie o právach spotrebiteľov aj organizovaním
rôznych školení. Podrobné informácie o aktivitách centra sú zverejnené na internetovej stránke
http://esc-sr.sk/, ako aj na ich facebookovej stránke.
https://www.mhsr.sk/press/europske-spotrebitelske-centrum-si-ziskalo-doveru-spotrebitelovvyuzivaju-ho-stale-viac

Trenčianska regionálna komora SOPK, organizuje v utorok 26. februára 2019 od 10:00
hodiny v budove Trenčianskej regionálnej komory SOPK na Jilemnického ulici
v Trenčíne workshop Crowdfunding nielen ako finančný nástroj.
Workshop je organizovaný v rámci projektu ARTISTIC, ktorý je financovaný z programu
Interreg Central Europe a ktorého cieľom je okrem iného hľadať nové možnosti a modely
podpory nehmotného kultúrneho dedičstva. Záujemcovia o túto tému – najmä regionálni aktéri
kultúrnych a osvetových činností - sa dozvedia, čo je crowdfunding, ako je možné využiť
crowdfunding pri napĺňaní verejných stratégií a záujmov, pri nakladaní s verejnými financiami
a pod. Zaznejú tiež príklady projektov crowdfundingovej platformy zameranej na
verejnoprospešné projekty, ako aj informácie o výzve na predkladanie žiadostí k zapojeniu sa
do tréningov na podporu aktivít v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva.
Témou využitia crowdfundingu ako inovatívneho spôsobu získavania finančných prostriedkov
na realizáciu projektov, podnikateľských či neziskových aktivít, ale aj ako možnosti budovania
komunity, prostredníctvom ktorej sa dajú získať užitočné informácie o trhu a nových
zákazníkoch, sa zaoberá projekt CROWD-FUND-PORT realizovaný v programe Interreg
CENTRAL
EUROPE
(http://www.interreg-central.eu/Content.Node/CROWD-FUNDPORT.html). Slovenským partnerom projektu je Creative Industry Forum, ktoré bude na
workshope prezentovať poznatky a skúsenosti z oblasti crowdfundingu práve so zameraním na
oblasť kultúrneho dedičstva.
Záujemcovia o podujatie môžu kontaktovať Trenčiansku regionálnu komoru SOPK na
telefónnych číslach: +421 32 6525285; +421 905 934 824.
Národným kontaktným bodom programu Interreg CENTRAL EUROPE, ktorý je
spolufinancovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj, je Úrad vlády SR.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zverejnil výzvu,
na základe ktorej pošle troch úspešných kandidátov na výskumný pobyt na
kalifornskú univerzitu v Berkeley (UC Berkeley), ktorá patrí medzi najlepšie verejné
vysoké školy na svete.
„Univerzita v Berkeley patrí medzi verejnými vysokými školami do celosvetovej top päťky.
Verím, že semester na tejto škole bude pre slovenských výskumníkov prínosom a inovatívne
riešenia, ktoré tu vyvinú, prenesú na Slovensku do praxe. Navyše, skúsenosťami a
podnetmi, ktoré v Berkeley zozbierajú, obohatia a budú inšpirovať svojich domácich
kolegov,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.
Do výzvy musí nominovať kandidáta vysoká škola, ktorá tak môže umožniť svojim
doktorandom či zamestnancom absolvovať semester na prestížnej Technickej fakulte
kalifornskej univerzity, kde môžu urýchliť a zdokonaliť svoj výskum v špičkových
laboratóriách.
Výzva je otvorená do 19.4. 2019 do 13:00 hod. Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je
možné získať na webovom sídle ÚPVII na adrese:
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/investicie/podpora-inovacii/dotacie/

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zverejnil výzvu na
národný projekt s názvom „Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru
väzenskej a justičnej stráže“ vyzvanie.
Autorom národného projektu je Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Na projekt je z európskych fondov a zo štátneho rozpočtu vyčlenená suma34 003 829 eur.
Na svojom decembrovom zasadnutí projekt schválil Riadiaci výbor Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7.
Cez informačný systém bude tiež posilnená bezpečnosť všetkých ústavov. Jedným
z príkladov, ako sa bezpečnosť zvýši, sú kamery, ktoré budú mať dozorcovia na
uniformách. Zníži sa tým počet incidentov voči nim, ale tiež bude menej sťažností zo strany
väznených. Ďalšou z aktivít projektu je elektronický monitoring vozidiel či efektívnejšie
vyhodnocovanie bezpečnostných incidentov, ako aj monitorovanie osôb a pohybu. Zbor
bude tiež vedieť elektronicky monitorovať obvinených a odsúdených, a to najmä tých,
v prípade ktorých hrozí riziko samovrážd, čím bude menej úmrtí.
Väznené osoby si prostredníctvom projektu takisto osvoja zručnosti elektronickej
komunikácie, čo im po prepustení na slobodu vo veľkej miere pomôže samostatne si
vybaviť všetky povinné osobné veci. Keďže sa bude projektom veľká časť agendy zboru
elektronizovať, zrýchli sa komunikácia, znížia sa aj náklady na papier a tlač dokumentov
a na samotné doručovanie.
V rámci modernizácie väzenstva sa bude optimalizovať aj celé riadenie i prevádzka zboru.
Zefektívni sa tak činnosť všetkých úsekov, ktoré pod ZVJS patria. Aktivity sa budú
zameriavať na zaobchádzanie s väznenými osobami vo výkone väzby, výkone trestu
odňatia slobody, na ochranu objektov zboru, detenčného ústavu, ochranu verejného
poriadku, ako aj na bezpečnosť na súdoch, prokuratúrach či v ich blízkosti.
Aktuálna výzva úradu vlády na podporu športu otvorená už len necelý mesiac.
Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásil pred mesiacom Výzvu na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 a zverejnil ju na svojom
webovom sídle:
https://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2019/. Termín
predkladania žiadostí je do 15. marca 2019, to znamená, že záujemcovia o podporu rozvoja
najmä mládežníckeho a detského športu majú na podanie žiadostí necelý mesiac. Úrad vlády
SR eviduje k dnešnému dňu v elektronickom dotačnom systéme 341 zaregistrovaných žiadostí
z toho je doručených do podateľne úradu vlády 18 žiadostí.
Každá žiadosť musí byť zaregistrovaná v elektronickom dotačnom systéme, ktorý je dostupný
na: http://dotacie.vlada.gov.sk/2019/.
Ministerstvo financií SR v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku
zorganizovalo workshop k implementácii výdavkových stropov. Diskusia bola zameraná
na skúsenosti s implementáciou výdavkových stropov v zahraničí s prihliadnutím na
potrebné zmeny v procese prípravy rozpočtu.
Na workshope sa zúčastnili predstavitelia tak domácich, ako aj zahraničných inštitúcií, či už z
Ministerstva financií SR, NBS, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ale aj z Európskej komisie,
Medzinárodného menového fondu a Ministerstva financií Českej republiky. Konferenciu
otvoril podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír.
„Dnešná diskusia slúži na budovanie konsenzu odbornej verejnosti k najvhodnejšej alternatíve
výdavkových stropov pre Slovensko. Aj na jej základe bude na reálnych dátach prebiehať

testovanie variantov tohto nástroja. Pre schválenie konečnej legislatívnej podoby je nevyhnutná
zhoda naprieč politickým spektrom“, povedal na úvod P. Kažimír.
Analytici Inštitútu finančnej politiky na ministerstve financií predstavili štúdiu s technickým
návrhom tohto nástroja v podmienkach Slovenska. Výdavkové stropy by sa stali hlavným
operatívnym nástrojom vlády na dosiahnutie stavu dlhodobej udržateľnosti verejných financií.
Vláda by získala väčšiu kontrolu nad výsledkom hospodárenia celej verejnej správy. Vyššia
záväznosť rozpočtovania a náročnosť strednodobého plánovania výdavkov si bude vyžadovať
aj nástroje na riadenie neistoty v podobe rezervy a únikových klauzúl.
Na základe dialógu s odbornou verejnosťou pripraví do konca tohto volebného obdobia
varianty návrhov stanovenia výdavkových limitov na ďalšie volebné obdobie. Jednotlivé
alternatívy budú vychádzať z existujúcich európskych, ako aj národných rozpočtových
pravidiel a budú rozpracované do detailnej podoby, aby bolo možné simulovať ich fungovanie,
ako aj potrebné inštitucionálne zmeny.
Diskusia k výberu najvhodnejšej alternatívy bude v priebehu nového volebného obdobia. Na
základe simulácie bude nadchádzajúca vláda môcť rozhodnúť o najlepšej alternatíve pre
slovenskú rozpočtovú prax a upraviť legislatívu.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa podieľal na príprave edukačného
materiálu, určeného primárne pre Rómov, ktorý v podobe jednoduchého komiksu
upozorňuje na riziká drog, najmä toluénu a syntetickej náhrade marihuany tzv. herba.
Informačný leták obsahuje užitočné informácie, ktoré môžu pri svojej práci využiť terénni
pracovníci. Čoraz viac obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít prepadáva drogám.
Rómovia pritom siahajú po relatívne lacnom, dostupnom, no nebezpečnom toluéne, resp. po
syntetickej náhrade marihuany, zvanej herba. Podľa splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity je potrebné tento trend zastaviť.
Stovky ľudských príbehov sa skončili tragicky vďaka dostupnému, no nebezpečnému toluénu.
Už malé deti sa vedia dostať k tejto chemikálii, ktorá pri vdychovaní pôsobí ako droga. Má veľa
nebezpečných vedľajších účinkov. „Napriek tomu, že predaj toluénu by mal byť regulovaný,
vidíme, že je ľahko dostupný v osadách, kde si ho kupujú priamo konzumenti, alebo im ho
predávajú miestni priekupníci, ktorí sa priživujú na ich závislosti, “ upozorňuje splnomocnenec
vlády SR pre rómske komunity. Podľa neho by sa mal predaj toluénu riadiť špeciálnymi
pravidlami, ktoré dovoľujú predaj tejto látky iba tým, ktorí ju potrebujú pre výkon svojho
povolania. Pričom obchodníkovi hrozí pokuta od 1000 do 99 500 eur, ak toto nariadenie poruší.
„Je to extrémne ťažko kontrolovateľné, pretože tí obchodníci, ktorí toto nariadenie obchádzajú
si našli cestičky, ako toluén dostať ku dílerom. Ministerstvo zriadilo aj e-mailovú adresu, kam
môžu obyvatelia posielať svoje tipy, ak takéhoto obchodníka poznajú. Podnety prijímame na
adrese toluen@minv.sk,“ hovorí Ravasz.
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