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Strana SMER-SD
Dovoľte nám poďakovať sa za Vašu účasť vo voľbách a najmä za dôveru preukázanú
kandidátovi, ktorý aj vďaka Vášmu hlasu postúpil do druhého kola. Veríme, že sa nám
spolu podarí zvoliť silný prezident pre silné Slovensko. Prezident, ktorý bude doma, ale
aj v zahraničí hájiť záujmy všetkých občanov našej krajiny.
Predseda strany Robert Fico na tlačovej konferencii zopakoval, že novinári sú
nebezpečenstvom pre demokratický vývoj na Slovensku.
„Vôbec sa vás nebojím. Som pripravený s vami zvádzať súboj tak dlho, ako bude treba,“
uviedol expremiér a opätovne poprel, že v roku 2012 telefonoval s talianskym podnikateľom
Antoninom Vadalom.
„Pýtam sa ľudí, ktorí boli v roku 2018 na námestiach, prečo ste tam boli, keď sa nepotvrdila
talianska stopa pri vražde novinára? Išlo o veľkú a kolosálnu lož, ktorá ublížila Smeru, vláde a
mnohým ľuďom,“ povedal R. Fico. Expremiér tiež uviedol, že talianske bezpečnostné zložky
v roku 2012 neodpočúvali Antonina Vadalu, a preto ani nedisponujú prepisom rozhovoru medzi
A. Vadalom a R. Fiom. Zopakoval, že A. Vadalu nepozná, nevolal s ním a žiada médiá, aby
zverejnili dôkaz o údajnom telefonáte, ak ho majú. Trvá na tom, že neexistuje.
,,Definitívne nám došla trpezlivosť. Spustili ste otvorenú vojnu proti SMERu-SD.Využijeme
všetky legálne a legitímne prostriedky na boj s médiami..“
https://www.strana-smer.sk/aktuality/facebook/post/smer-sd-prijima-hodenu-rukavicu
Luboš Blaha ku kandidátke na prezidenta Zuzane Čaputovej.
Keď som poukázal na to, že Čaputovú financujú Goldmanovci z USA, liberálna mafia proti
mne spustila zúrivú antikampaň. Tak to som fakt zvedavý, čo príde po tomto videu. Pretože
Čaputovú nefinancujú iba Goldmanovci. Schválne som si pozrel jej knižnú tvorbu a neuveríte,
kto ešte ju financuje.
Čaputová je fejk. Roky len predstiera činnosť, aby ju mohli financovať americké mimovládky
- pretože jej prostredníctvom chcú ovládnuť Slovensko. Dovolíme im to?
https://www.facebook.com/search/top/?q=blaha&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/LBlaha/videos/579951005821093/?__tn__=kCR&eid=ARBmWYPiTkwl4uYWX9bf4xB89lCN9GK2MKz5bsHnk-KJh1EQkscHuT0bziU8Pt6TgCcoMgKpBsTDhFl&hc_ref=ARRAEjAnUfIdB8hI0JDeOBZTZ5M3LLtPfETOFaj
9IJ9ka7cTUTwt5aqOUDCHWpeuCw&fref=nf&__xts__[0]=68.ARD1AYdCOgmrmg9fzousBC_K5d2lTFxiLulmLqWvg
FQsKn1F7Z7OhLSUUSNSToF_gX9fffPuDgTJ3lcgfb1lHBdwWCCFMpHH6hRKLCh261_y8HVjAueLdnHSpLMbNWHRgvbjJceOdHdHaAwI8JO
WOT4tMGT2d6Ns_yHas4GkhdcJ4Z9FgSsJjhOWPOJgFwQaBVyF4dDlCoqOJ0_4wcivv4QaY2prPJICNQ2DkTzrEvsaB_glQBFh2DZJGltMG-ZIh4d0ptwGGrGQQY45zk6jp_aD1JKGtUzyV9mE2-x5tFKAs3CDK3vlZSrpi89ZRlbaukvgX4y9Qdbl0jIp0AGASoaYXZB_cKoJ-a5N

Vláda SR
Deti s chorými srdiečkami sa budú už čoskoro liečiť v novovybudovaných priestoroch pri
Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s. Práce na výstavbe nového Detského
kardiocentra napredujú.
Detské kardiocentrum sa tak stane dominantou komplexu Národného ústavu srdcových
a cievnych chorôb, a.s., v Bratislave. Dnes sa na aktuálny stav priamo na stavbe bola pozrieť
ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
Dlhé roky trvajúce dohady o vlastných priestoroch pre detské kardiocentrum sa podarilo zmeniť
v realitu poklepaním základného kameňa v máji 2017. Dnes, o necelé dva roky už výsledok
naberá reálne kontúry a stavba je už v hrubých obrysoch dokončená.
„Naši malí pacienti budú mať dôstojné podmienky na liečbu a lekári a ďalší zdravotnícki
pracovníci kvalitné prostredie a podmienky na svoju prácu,“ uviedla ministerka zdravotníctva
SR Andrea Kalavská.
„Detské kardiocentrum sa architektonickým riešením a moderným prístrojovým
vybavením dostane na úroveň najšpičkovejších zariadení tohto druhu v Európe,“ povedal Jozef
Ráž, generálny tajomník služobného úradu MZ SR.
„Nové Detské kardiocentrum bude mať ambulantnú časť, lôžkovú časť, dve kardiochirurgické
sály, jednu hybridnú katetrizačnú sálu a ďalšie priestory, napríklad na výučbu. Súčasťou bude
aj hotelové ubytovanie pre rodičov detí s kapacitou 18 postelí,“ vymenoval generálny riaditeľ
NÚSCH, a.s., v Bratislave Mongi Msolly.
Detské kardiocentrum je súčasťou Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., od
1.1.2009. Ide o jediné špecializované pracovisko na Slovensku, ktoré poskytuje kompletné
diagnostické, liečebné, katetrizačné a chirurgické výkony na srdci a cievach u detí s vrodenými
a získanými chorobami srdca a ciev.
Ministerstvo hospodárstva upozorňuje na šírenie klamlivých informácií
Ministerstvo hospodárstva SR zaregistrovalo šírenie klamlivej informácie o pripravovanom
projekte výstavby nového železničného prepojenia Slovenska z východu na západ až do
rakúskej Viedne prostredníctvom kórejskej spoločnosti. Rezort upozorňuje podnikateľov, že o
podobnom projekte sa aktuálne len diskutuje a infraštruktúrne projekty tohto typu nespadajú do
kompetencie ministerstva hospodárstva. MH SR aj preto takýto záväzok ani memorandum
neprijalo a štát nespolupracuje s juhokórejskou spoločnosťou s podporou ruského kapitálu.
Takéto informácie sú klamlivé a zavádzajúce.
Ministerstvo hospodárstvo upozorňuje podnikateľské subjekty, aby si informácie o podobných
projektoch s účasťou štátu vždy dobre preverili, či sa zakladajú na pravde a rozhodne bez toho
neuzatvárali žiadne záväzné zmluvné vzťahy.

Do predškolského zariadenia budú môcť byť v budúcnosti prijaté len deti zaočkované
povinným očkovaním. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Úradom verejného
zdravotníctva po odborných diskusiách, s cieľom prevencie a ochrany zdravia detskej
populácie, navrhujú, aby bolo do predškolského zariadenia prijaté iba zaočkované dieťa.
Navrhuje sa aj zrušenie sankcií za odmietnutie povinného očkovania.
Kolektívne zariadenie vytvára podmienky, ktoré uľahčujú zavlečenie a šírenie nákazy.
Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre vnímavé deti, ktoré
nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizmu
vytvoriť si protilátky.
Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR preto po takmer ročnej
veľmi dôslednej odbornej diskusii prichádzajú s legislatívnym návrhom, ktorý uvádza zmeny
v oblasti prijímania detí do predškolského zariadenia na základe ich očkovacieho statusu, a to
v záujme ochrániť najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva. Deti v predškolských zariadeniach
budú podľa pripravovaného nového legislatívneho znenia efektívnejšie chránené pred
zavlečením závažných infekčných ochorení do kolektívu. Súčasťou legislatívneho návrhu je aj
zrušenie sankcií za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu, ktoré v súčasnosti môžu byť
uložené v celkovej súhrnnej výške 331 eur. Sankcie by sa zrušili po 12 rokoch od zavedenia do
praxe.
Ministerstvo hospodárstva SR pokračuje v podpore elektromobility, vláda súhlasila s
plánom jej rozvoja.
Schválený materiál obsahuje 15 konkrétnych opatrení, ktoré by mali byť realizované do dvoch
rokov. Cieľom je nielen zvýšiť počet elektromobilov na našich cestách, ale aj rozvoj potrebnej
infraštruktúry, či investície do výskumu a vývoja komponentov do elektromobilov. „Slovensko
je automobilová veľmoc, elektromobilita je trendom v tomto odvetví a ak chceme zostať medzi
lídrami, musíme podporiť toto nové smerovanie,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.
Jednou z priorít akčného plánu je budovanie infraštruktúry. „Ministerstvo hospodárstva SR
plánuje podporiť budovanie nabíjacích staníc pre samosprávy. Cieľom je podpora budovania
potrebnej infraštruktúry aj mimo hlavných ťahov,“ vysvetlil minister Žiga. Podpornú schému
týkajúcu sa nabíjacích staníc v rámci štrukturálnych fondov má v gescii Ministerstvo dopravy
a výstavby SR. Po vzore Česka či Nemecka je potrebné vytvoriť stabilný finančný rámec
v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. V súčasnosti sa už budujú nabíjacie
stanice prostredníctvom európskej finančnej schémy CEF (ConnectingEuropeFacility – Nástroj
na prepájanie Európy). V prípade nabíjacích staníc sa počíta aj so zjednodušením
administratívneho procesu pri ich výstavbe. Legislatívne by sa mala upraviť aj povinnosti
budovať nabíjaciu infraštruktúru na nových parkoviskách. V súčasnosti je na Slovensku
približne 250 nabíjacích staníc.
Súčasťou Akčného plánu je aj pokračovanie úspešného projektu podpory kúpy elektromobilov.
„Systém podpory by mal byť nastavený podobne ako pri pilotnom projekte, ktorý rezort
hospodárstva realizoval so Zväzom automobilového priemyslu SR (ZAP SR). Aj touto cestou
chceme povzbudiť ľudí ku kúpe týchto automobilov“ uviedol minister. Pilotný projekt mal
pozitívny vplyv na rast predaja elektrických vozidiel. Od novembra 2016 do júna 2018 využilo
podporu 831 žiadateľov. Podpora išla na kúpu 514 batériových elektrických vozidiel a 317
plug-in hybridných vozidiel, čo predstavovalo medziročný nárast predaja týchto vozidiel o 350
%. Počet batériových a plug-in hybridných elektrických vozidiel s možnosťou dobíjania zo

siete bol ku koncu minulého roka približne 1 700. Ak k nim pripočítame aj hybridné vozidlá
s interne nabíjanou batériou, ich počet je okolo 5 000.
Motivačnou novinkou, ktorú prináša akčný plán pre motoristov jazdiacich na elektromobiloch,
sú farebne odlíšiteľné ŠPZ. Tie ich budú oprávňovať jazdiť napríklad vo vyhradených jazdných
pruhoch, či parkovať v nízkoemisných zónach. Obe tieto opatrenia by mali byť realizované do
1. januára 2020. Zvýšiť záujem o tieto vozidlá by mala aj informačná kampaň, jej súčasťou
bude aj nový portál venujúci sa len tejto téme. Pre podnikateľov rezort financií zavedie
zrýchlené odpisy na elektromobily a nabíjacie stanice. Ďalším z dôležitých opatrení v Akčnom
pláne rozvoja elektromobility je podpora výskumu, vývoja a konkurencieschopnej a udržateľnej
priemyselnej výroby batérií pre elektromobily. „Slovensko dobre naštartovalo podporu
elektromobility, ale v ďalších krokoch je nevyhnutné nasmerovať svoju pozornosť aj na
podporu výroby komponentov do elektromobilov,“ podčiarkol šéf rezortu hospodárstva.
Ministerstvo práce SR: Miera evidovanej nezamestnanosti je 6,35percenta.
Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie vo februári 2019 dosiahol 141 432 osôb.
Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2019 (144 230 osôb), poklesol o 2 798 osôb (o 1,94
%). Medziročne poklesol o 17 012 osôb, čo je o 10,74 % menej (vo februári 2018 158 444
osôb).
Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu dosiahla vo februári 2019 6,35 %.
Vo februári 2019 bol vo všetkých krajoch zaznamenaný medzimesačný pokles miery
evidovanej nezamestnanosti, najvýraznejší pokles o 0,15 p. b. bol dosiahnutý v Košickom kraji.
Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti
zaznamenal Prešovský kraj (8,98 %).
Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (5,16 %) zaznamenal ešte
Banskobystrický kraj s 7,09 % a Košický kraj s 8,23 %.
V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese
Rimavská Sobota (16,18 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,85 %) dosiahol
okres Trenčín.
Ku koncu februára 2019 úrady práce evidovali 86 132 voľných pracovných miest .
V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 5 176. Najviac voľných pracovných
miest bolo v Bratislavskom kraji, najmenej voľných pracovných miest v Banskobystrickom
kraji 5 386.
Voľné pracovné miesta podľa štruktúry:
-operátori a montéri strojov a zariadení – 33 223 miest (v Bratislavskom kraji 8 528 miest)
-kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 20 388 miest (v Bratislavskom kraji 4 076 miest)
-pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 10 490 miest (v Bratislavskom kraji 3 367 miest)

Vláda SR na svojom dnešnom zasadnutí schválila vznik Rady vlády Slovenskej republiky
pre politiku súdržnosti na roky 2021 – 2027. Predsedom tejto rady bude vicepremiér
Richard Raši.
Minister Raši predložil vláde aj dva dokumenty týkajúce sa lepšieho čerpania z priamo
riadených programov a podpory pomocných profesií, ktoré zlepšujú aj začlenenie rómskych
komunít. „Rada vlády SR bude koordinačný, poradný a iniciatívny orgán vlády SR pre proces
prípravy Partnerskej dohody a operačných programov Slovenska na roky 2021 – 2027. Rada
bude tiež riešiť zásadné otázky v oblasti využívania eurofondov po roku 2020 na Slovensku.
Jej zriadením sa zároveň napĺňa princíp partnerstva, ktorý treba uplatniť pri čerpaní
eurofondov,“ povedal vicepremiér Richard Raši.
Ministerstvo vnútra SR: Voľba nového policajného šéfa a šéfa inšpekcie.
Odbornosť, skúsenosti a bezúhonnosť štyroch uchádzačov o kreslo policajného prezidenta
a rovnako štyroch uchádzačov o post riaditeľa Úradu inšpekčnej služby budú v dohľadnom
čase posudzovať komisie vytvorené zo zástupcov polície, inšpekcie, Generálnej prokuratúry,
odborárov, Akadémie PZ a ministerstiev vnútra, spravodlivosti a financií
Týchto osem uchádzačov z celkovo 11-tich prihlásených splnilo podmienky stanovené v novele
zákona č. 73/1998 o štátnej službe, ktorá je účinná od februára 2019. Ministerstvo vnútra
výberové konania vyhlásilo 5. februára, pričom žiadosti o zaradenie do výberových konaní bolo
možné zasielať do 8. marca
O post prezidenta Policajného zboru sa okrem súčasného prezidenta Milana Lučanského
uchádza policajt z OR PZ v Žiari nad Hronom Slavomír Vodnák, policajný pridelenec v Prahe
Ivan Ševčík a riaditeľ KR PZ v Banskej Bystrici Ivan Piliar.
O kreslo šéfa Úradu inšpekčnej služby sa uchádzajú súčasný riaditeľ úradu Adrián Szabó,
taktiež jeho zástupca a zároveň riaditeľ úradu inšpekcie Robert Zaplatílek, ďalej Igor
Tomášz Prezídia PZ a tiež súčasný viceprezident PZ Martin Krčmárik.
Vicepremiér Richard Raši v Ríme: Technológie musia ľuďom zjednodušovať život
Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši v Ríme otvoril odborný
semináro digitálnej

transformácii

DigitalDynamicVisegrad.

Seminár

o digitálnej

transformácii zorganizovalo slovenské veľvyslanectvo v Ríme v rámci slovenského
predsedníctva vo V4 v spolupráci s veľvyslanectvami Poľska, Maďarska a Českej
republiky.
Vicepremiér Richard Raši prezentoval partnerom hlavné piliere digitálnej transformácie
Slovenska. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) totiž ukončil
prípravu Stratégie digitálnej transformácie Slovenskej republiky. „Cieľovou skupinou je
občan, ktorý by mal mať jednoduchší každodenný život na pracovisku alebo v súkromí, ako
aj podnikateľ, ktorému by mal štát maximálnou možnou mierou znížiť administratívnu
záťaž,“ uviedol podpredseda vlády v Ríme s tým, že stratégia bude klásť prvoradý dôraz na
aktuálne digitálne technológie. Patria sem umelá inteligencia, technológia 5G, analytické
spracovanie dát, či superpočítače, ktoré sa stanú novým motorom ekonomického rastu.

„Tvorcovia sa inšpirovali obdobnými stratégiami vyspelých krajín ako sú Francúzsko,
Fínsko, Veľká Británia či Singapur,“ dodal podpredseda vlády.
Vicepremiér predstavil aj zákon proti byrokracii, ktorý na Slovensku občanom šetrí ročne
viac ako 13 miliónov eur a 620 000 hodín času pri vybavovaní a cestovaní pre potvrdenia.
Zároveň prezentoval aj pokrok Slovenska v oblasti IT vzdelávania, kde významnú úlohu
zohráva Digitálna koalícia, ale aj projekty ako IT Fitness test či Aj ty v IT.
Cieľom semináru DigitalDynamicVisegrad bolo podporiť a posilniť existujúce hospodárske
vzťahy medzi krajinami V4 a Talianskom. Súčasťou bola aj prezentácia hospodárskej a
obchodnej situácie v členských krajinách V4 s dôrazom na proces digitalizácie.
Vicepremiér rokoval aj s generálnym riaditeľom Úradu pre inovácie a digitalizáciu IT
EliomGullom a s podpredsedom parlamentného výboru pre bezpečnosť Adolfom Ursom.
Jednou z tém bola aj kybernetická bezpečnosť a ochrana štátnych dát, na ktorú obe krajiny
– Slovensko aj Taliansko kladú veľký dôraz. Talianski partneri ocenili najmä boj proti
byrokracii, ktorý Slovensko rozbehlo a budú sa ním inšpirovať.
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) ocenila ročnú spoluprácu
s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorej
cieľom je bojovať proti korupcii a podvodom v európskych štrukturálnych a
investičných fondoch na Slovensku.
„Projekt s OECD je dôkazom zlepšovania systémového prístupu v tak spoločensky
sledovanej téme, akou bezpochyby korupcia je, prostredníctvom odbornej spolupráce
s prestížnou medzinárodnou organizáciou,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie Centrálny
koordinačný orgán Denisa Žiláková.
„Výsledky našej spolupráce s OECD sú veľmi pozitívne. Samotná OECD pokladá náš
spoločný projekt za príklad úspešnej spolupráce, ktorý môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie
krajiny,“ uviedol vicepremiér Richard Raši. Ten odštartoval projekt minulý rok v máji,
kedy podpísal so zástupkyňou generálneho tajomníka OECD Mari Kiviniemi Deklaráciu o
spolupráci v boji proti korupcii a podvodom.
Závery projektu budú súčasťou národnej stratégie, ktorá bude obsahovať aj akčný plán
s konkrétnymi opatreniami pre budúce programové obdobie po roku 2020.

Naši členovia v médiách
Juraj Blanár, poslanec NR SR, na RTVS, relácia ,,O päť minút dvanásť“
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14036/182179#1175
Jaroslav Baška, poslanec NR SR a župan Trenčianskeho samosprávneho kraja, na TA3, relácia
,,Téma dňa“
https://www.ta3.com/clanok/1150822/poziadavky-zupanov-atentat-na-risskehoprotektora.html
Maroš Šefčovič, kandidát na prezidenta s podporou strany SMER-SD, na Markíze, relácia ,,Na
telo“
http://videoarchiv.markiza.sk/video/na-telo/epizoda/18895-na-telo
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