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Poslanec NR SR Luboš Blaha vydáva na Facebooku video seriál o firme ESET:
3. ESET LEJE MILIÓNY DO LIBERÁLNYCH MIMOVLÁDOK
V tretej časti seriálu o ESET-e rozoberá Nadáciu ESET, ktorá leje do liberálnych mimovládok
a médií milióny eur. Čo myslíte, financujú aj Mesežnikova? Sičákovú-Beblavú? Tódovú? Či
Gymnázium C.S. Lewisa? Dozviete sa vo videu
https://www.facebook.com/LBlaha/videos/1144928955686337/
Komentára Erika Tomáša: Pellegriniho príjmu v Bielom dome, Kiska musí puknúť od
závisti.
Slovenského premiéra Petra Pellegriniho príjme v Bielom dome americký prezident Donald
Trump. Je to veľký diplomatický úspech, navyše po pomerne krátkom čase od nástupu
Pellegriniho do funkcie. Je potrebné pripomenúť, že americkí prezidenti prijali vo svojom sídle
aj bývalých premiérov Roberta Fica a Mikuláša Dzurindu i exprezidentov Rudolfa Schustera a
Ivana Gašparoviča. Súčasný prezident Andrej Kiska musí puknúť od závisti. Pravda je ale taká,
že jeho počas dlhých piatich rokoch vo funkcii americký prezident neprijal. A nielen to. Kisku
neprijali ani v Kremli, ani v Buckinghamskom paláci, ani v silnej Číne. Jednoducho nášho
dosluhujúceho prezidenta neprijal nikto dôležitý. Je to verný obraz “osobnosti” v kresle hlavy
štátu. Medzinárodne neakceptovaný a nepotrebný človek, ktorý je len fejkovým produktom
médií. A on ešte chce pokračovať v politike, dokonca byť premiérom... Ach jaj ...

Vláda SR
Premiér Peter Pellegrini: Chceme štátnu komplexnú univerzitnú nemocnicu.
Komplexná univerzitná nemocnica v hlavnom meste, ktorá bude poskytovať najšpičkovejšiu
zdravotnú starostlivosť pacientom, ako aj výučbu mladých medikov musí byť v rukách štátu.
Dnes som dal všetkým veľmi jasne a zrozumiteľne najavo, že to myslíme naozaj vážne a že od
tohto zámeru neustúpime.
https://www.facebook.com/pellegrini.peter/videos/577754296063476/UzpfSTEwMjE0NjI0Nj
Q5MjA0MDoyODY4MzM3MDk2NTM5NTk0/
Predsedu vlády SR Petra Pellegriniho prijme v Bielom dome americký prezident Donald
Trump. Do Bieleho domu ide podľa vlastných slov na pozvanie amerického prezidenta
Trumpa, hovoriť chce najmä o clách. Návšteva sa uskutoční aj pri príležitosti 30. výročia
Nežnej revolúcie a 15. výročia vstupu Slovenska do NATO.
Predseda vlády SR Peter Pellegrini navštívi Spojené štáty americké. Vo Washingtone ho v
piatok 3. mája 2019 v Bielom dome prijme prezident Donald Trump. Budú spolu hovoriť o
celom spektre otázok s dôrazom na ekonomickú a obrannú spoluprácu. USA sú pre slovenských
exportérov 10. najdôležitejším trhom. Americké spoločnosti patria medzi najvýznamnejších
investorov na Slovensku a zamestnávajú 23-tisíc pracovníkov. Slovenské inovačné a
technologické firmy začínajú úspešne expandovať v USA. V rámci obrannej spolupráce sa na
stretnutí dotknú modernizácie Ozbrojených síl SR a zvyšovania obranných výdavkov v súlade
so záväzkami vyplývajúcimi z členstva SR v Severoatlantickej aliancii.
"Slovensko je piaty najväčší vývozca áut do USA. Pevne verím, že otvoríme aj túto otázku. Som
zástanca toho, aby sme nie zavádzali clá, ale aby sme možno znížili clá na nulu na industriálne
výrobky nielen smerom z USA do EÚ, ale aj opačne, čo by mohlo zvýšiť obchodnú výmenu a
vytvárať ďalšie pracovné miesta," uviedol Pellegrini.
https://www.teraz.sk/slovensko/premier-by-chcel-s-americkym-prezident/391603-clanok.html
Bezpečnostná rada SR požiadala Národné bezpečnostné a analytické centrum o
intenzívne monitorovanie situácie na Srí Lanke
Bezpečnostná rada SR požiadala Národné bezpečnostné a analytické centrum (NBAC) v
spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o intenzívne
monitorovanie situácie na Srí Lanke v súvislosti s aktuálnymi udalosťami a takisto aby na
dennej báze vyhodnocovali aktuálnu bezpečnostnú situáciu pre našich občanov. V prípade
potreby očakávame od NBAC návrh opatrení na zabezpečenie ich prípadného bezpečného
návratu domov do vlasti.
Minister Ján Richter: Preferujem navýšenie rodičovského príspevku.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter o tom, čo sa u nás deje s
nezamestnanosťou, či má ešte kam klesnúť, prečo chce Slovensko získať Európsky orgán práce
a aké prorodinné a sociálne rozhodnutia má v pláne ako minister ešte uviesť do života.
https://www.ihodnoty.sk/clanok/minister-j-richter-preferujem-navysenie-rodicovskehoprispevku/5438/

V marci dosiahlo nezamestnanosť pod 4 % už 36 okresov.
V marci 2019 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 5,03 %. Medzimesačne, v
porovnaní s februárom 2019 (5,16 %) poklesla o 0,13 percentuálneho bodu (p. b.). Medziročne
poklesla o 0,52 p. b. (v marci 2018 5,55 %).
V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese
Rimavská Sobota (16,10 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (1,70 %) dosiahol
okres Trenčín.
Ku koncu marca 2019 úrady práce evidovali 88 093 voľných pracovných miest (VPM). V
medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 1 961 VPM. Najviac VPM bolo v
Bratislavskom kraji, a to 24 103 miest (podiel 27,36 %), najmenej voľných pracovných miest
bolo v Banskobystrickom kraji 5 452 (podiel 6,18 %).
Voľné pracovné miesta z hľadiska štruktúry:
-

operátori a montéri strojov a zariadení – 32 738 miest (v Bratislavskom kraji 8 765
miest)

-

kvalifikovaní pracovníci a remeselníci – 21 889 miest (v Bratislavskom kraji 4 290
miest)

-

pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 11 467 miest (v Bratislavskom kraji 3 928
miest)

Žiadne papierové faktúry vo verejnom obstarávaní. Takýto cieľ si dáva národný projekt
eFakturácia, ktorý prinesie hlavne prostredie pre vytvorenie, zasielanie a prijatie
štandardizovaných elektronických faktúr a umožní tak ich následné automatizované
spracovanie. Vyzvanie na projekt zverejní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu.
Projekt eFakturácia zavedie na jar roku 2021 štruktúrovaný elektronický formát faktúr, vďaka
ktorému bude možné ich automatické spracovanie. Štát a verejní obstarávatelia tak môžu
ušetriť za tlač, poštovné, doručovanie a spracovanie faktúr. Inak povedané, elektronické faktúry
budú posielať dodávatelia verejným obstarávateľom. Tí ich budú musieť vedieť prijať
a spracovať.
Zámer zaviesť elektronickú fakturáciu verejnom obstarávaní vychádza zo Smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ o elektronickej fakturácii vo verejnom
obstarávaní.
eFakturácia zároveň prihliada aj na slovenské strategické dokumenty a legislatívu, ako sú zákon
o eGovernmente či Národná koncepcia informatizácie verejnej správy.
Vyzvanie na národný projekt bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na
webových stránkach www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum
uzávierky vyzvania je 22. júla 2019.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť
operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), pomáha budovať a modernizovať vyše
100 Komunitných centier na celom území Slovenskej republiky okrem Bratislavského
samosprávneho kraja.
Projekty sú spolufinancované zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Obce
a mestá ako aj neziskový sektor majú jednu z posledných možností prostredníctvom dvoch
výziev zmodernizovať existujúce komunitné centrá, prestavať iné objekty na účely zriadenia
komunitných centier, prípadne postaviť nové objekty pre ich zriadenie. Na výzvy bola
vyčlenená čiastka 30,8 milióna eur pričom viac ako 5,9 miliónov eur je ešte k dispozícii.
Možnosť predkladania žiadostí je do 20. mája 2019.
http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=nadalej-pomahame-budovat-komunitne-centra

Naši členovia v médiách
Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, na TA3,
relácia ,, Téma dňa“
https://www.ta3.com/clanok/1153423/tazky-rok-marosa-sefcovica-nezamestnanost-pod5.html
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