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Do dôchodku vo veku 64, ani o rok neskôr. To všetko potvrdené hlasmi ústavnej väčšiny
v NR SR. Ústavný zákon pre ľudí najmä vďaka iniciatíve strany SMER-SD.
https://www.facebook.com/robertficosk/videos/437720620307383/UzpfSTEwMjE0NjI0NjQ5
MjA0MDoyODA3MDYxNjQ2MDAwNDcz/
Odmietnutie Instanbulského dohovoru historickým číslom 101 hlasov v Národnej rade
slovenskej republiky.
https://www.facebook.com/smersd/videos/278936886365456/?epa=SEARCH_BOX
Predseda strany Robert Fico: AKO PRACUJÚ SLOVENSKÉ MÉDIÁ.
Pozrite si v priloženom videu príklad práce slovenských novinárov. Žiadať od nespravodlivo
obvineného predloženie dôkazov na jeho obhajobu považujem za jeden z najprimitívnejších
výkladov práva, aký existuje. Správanie sa niektorých slovenských médií je na hranici
absurdity. Denník SME sa napríklad po vyvrátených útokoch na moju osobu zúfalo snaží
zachrániť posledné zvyšky svojej reputácie. A opäť to robí spôsobom jemu vlastným –
klamstvom.
Dôkazy si pozrite sami. Denník SME je schopný všetkého. Nemá žiadne limity, ani právne ani
morálne. Bez akýchkoľvek dôkazov obviňoval moju vládu zo zorganizovania vraždy novinára
a jeho priateľky prostredníctvom talianskej mafie. Bez zaváhania a dôkazov tlačil obraz
predsedu vlády spojeného s mafiou, informoval o vymyslených telefonátoch, bez dôkazov ma
jeho šéfredaktorka označila za ústrednú postavu slovenskej mafie. Denník SME oklamal
všetkých ľudí, ktorí prišli v dobrej viere protestovať na námestia proti novinárov vraždiacej
vláde.
https://www.facebook.com/robertficosk/videos/263930494560880/
https://www.facebook.com/robertficosk/
Štátny tajomník Branislav Ondruš o Transparency International: Je to bezprecedentný
zásah do súkromia ako aj bezprecedentým zásah do volieb.
Transpartency Internacional nie je apolitická, ani nestranná organizácia a týmto sa absolútne
zdiskreditovala; o vyčínaní Transparency international Slovensko v posledných dňoch hovorí
vo videu štátny tajomník MPSVaR Branislav Ondruš. Útočné a agresívne telefonáty
z Transparency International dokazujú akej hrubej manipulácie sa akože ,,férové“
Transparency International“ posledné dni ako agitátor pani kandidátky Zuzany Čaputovej
dopúšťa.
https://www.facebook.com/smersd/videos/1281591795312545/?__tn__=%2Cd%2CPR&eid=ARAfpLR1uXAU3t4lKyrTAea7xO7XsplmA6Fcznnm_0u0-MrKu91EkHiagresT3i9q3fTqMDL-wqR4Xj

Vláda SR
Nové centrum pre pacientov s ochoreniami srdca a ciev v Banskej Bystrici.
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. v Banskej Bystrici bude mať onedlho
nové Preventívno-ambulantné diagnostické centrum. Projekt nového pavilónu dnes predstavila
ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská, spoločne s predsedom vlády SR Petrom
Pellegrinim a vedením zdravotníckeho zariadenia. Ide o investíciu v celkovej hodnote takmer
9 mil. eur.
https://www.vlada.gov.sk//nove-centrum-pre-pacientov-s-ochoreniami-srdca-a-ciev/
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa zameriava na podporu
znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie, namiesto cudzincov, nakoľko
chýbajúce pracovné sily možno hľadať aj medzi Rómami.
Zamestnávatelia čoraz častejšie hlásia nový problém: chýbajúcu pracovnú silu. Splnomocnenec
vlády SR pre rómske komunity vidí riešenie v zapájaní firiem, ktoré spúšťajú špecifické
programy pre oslovenie a zamestnávanie Rómov. Pomôcť by mali aj aktivačné práce.
V Spišskej Novej Vsi preto spoločne s Mariánom Valentovičom, generálnym riaditeľom
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, informovali o možnostiach financovania aktivít
v oblastiach. Aktivačná činnosť sa ukázala ako flexibilný nástroj, ktorý vie zvýšiť šance na
zamestnanie ľudí z marginalizovaných skupín a často funguje ako odrazový mostík pre
dlhodobo nezamestnaných. Úlohou zborníka je prezentovať úspešné a inovatívne príklady
aktivačnej činnosti na území Slovenska. Cieľom je, aby sa čím viac samospráv inšpirovalo
dobrou praxou ostatných. “ hovorí Ábel Ravasz.
V posledných rokoch sa vytvorilo niekoľko nástrojov k zvyšovaniu zamestnanosti Rómov.
Témou sa zaoberala aj vláda, ktorá venovala otázke svoje uznesenie č. 525/2018. Od roku 2018
je v platnosti nový Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní.
,,V roku 2018 sme zaznamenali najnižšiu mieru nezamestnanosti a najvyššiu mieru
zamestnanosti aj v rámci tejto skupiny. Musíme však konštatovať, že v tejto oblasti stále
existuje veľká rezerva. Ak sa nám podarí tento nevyužitý potenciál podchytiť a Rómov lepšie
pripraviť na trh práce, firmy nebudú musieť hľadať pracovné sily v zahraničí,“ vysvetľuje
Ravasz.
Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027, ktorej predsedom je vicepremiér
Richard Raši, dnes prvýkrát zasadla v Bratislave, témou bola Správa o Slovensku 2019,
v ktorej zástupcovia Európskej komisie prezentovali investičné priority k financovaniu
politiky súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027.
„Zasadnutie priblížilo pohľad Európskej komisie na ekonomickú situáciu a vývoj na Slovensku,
na stav jednotlivých štrukturálnych politík, ale najmä odporúčania komisie, kam by sme mali
smerovať budúce investície z politiky súdržnosti EÚ na roky 2021 – 2027,“ povedal vicepremiér
Richard Raši.
Správa hodnotí našu krajinu vo viacerých oblastiach pozitívne. Podľa analýzy Európskej
komisie sa Slovensku v súčasnosti ekonomicky darí. Slovensko je v rámci makroekonomických
výsledkov na popredných pozíciách v Európskej únii a EK vyzdvihuje vysoký hospodársky
rast, či nízku nezamestnanosť. Výzvami pre Slovensko však zostávajú napríklad regionálne
rozdiely, kvalita verejných inštitúcií, kvalita životného prostredia, vzdelávanie, či veda a
výskum.

Aktuálny návrh EK uvádza, že celková suma pre Slovensko na politiku súdržnosti na obdobie
2021 - 2027 by mala predstavovať 13,234 miliardy eur. „Slovensko tak zostáva po Estónsku
krajinou s druhou najvyššou intenzitou pomoci na obyvateľa v Európskej únii, čo vychádza 310
eur na obyvateľa na rok,“ spomenul podpredseda vlády s tým, že politika súdržnosti má značný
vplyv na ekonomický rast Slovenska. „V roku 2003 dosiahol HDP na obyvateľa 55 percent,
zatiaľ čo dnes je to okolo 77 percent priemeru EÚ. Investície z fondov EÚ prispeli k zmierneniu
regionálnych rozdielov na Slovensku,“ poznamenal vicepremiér Richard Raši.„Pre Slovensko
je dôležité, aby legislatíva k politike súdržnosti na roky 2021 - 2027 bola schválená včas, aby
sme sa vyhli možnému omeškaniu začiatku implementácie a čerpania eurofondov,“ dodal.
„Verím, že s EK dokážeme vyrokovať dobré podmienky, aby eurofondy naďalej pomáhali pri
zvyšovaní kvality života občanov. Pri financovaní špecifických potrieb našich regiónov chceme
čo najviac flexibility,“ uzavrel Richard Raši.
Radu vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027zriadila vláda SR ako svoj koordinačný,
poradný a iniciatívny orgán pre proces prípravy a implementáciu politiky súdržnosti v
programovom období 2021 – 2027. Úlohou rady bude spolupracovať na príprave i na
implementácii podpory z eurofondov v novom programovom období.
Výsledky Imunologického prehľadu sú známe. Ide o prelomový krok, nakoľko kontrola
stavu imunity populácie sa realizovala naposledy v roku 2002.
Imunologický prehľad preveroval stav imunity ľudí proti osýpkam, mumpsu a ružienke
a vírusovej hepatitíde typu A, B a C. Zrealizovaný bol z poverenia Ministerstva zdravotníctva
SR a pod koordináciou Úradu verejného zdravotníctva SR.
Výsledky IP 2018 upriamili na potrebu bližšie sa zaoberať riešením problematiky v oblasti
vírusovej hepatitídy typu A. Vyšetrené vzorky od účastníkov IP 2018 potvrdili proti VHA
nízku zaočkovanosť celým spektrom vekových skupín. „Očkovanie proti VHA patrí
v súčasnosti medzi odporúčané očkovanie pre deti vo veku dvoch rokov žijúce v miestach s
nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania
odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania, a to od roku 2010.
Pracovná skupina pre imunologické prehľady odporúča zvážiť zavedenie odporúčaného
očkovania proti VHA pre deti vo veku 2 až 5 rokov, najmä s ohľadom na súčasnú mobilitu
a migráciu obyvateľstva, a teda aj na možnosť vyššieho rizika vzniku ochorenia a súčasne
vysokej účinnosť používaných očkovacích látok proti VHA,“ vysvetlila ministerka
zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
Laboratórne vyšetrenie vzoriek krvi od účastníkov IP 2018 v prípade niektorých zaočkovaných
osôb ukázalo nedostatočne vytvorenú hladinu protilátok proti osýpkam. „V prípade osýpok
dôjde podľa záverov Pracovnej skupiny pre imunologické prehľady k odporúčaniu zaočkovať
jednou dávkou očkovacej látky približne 500 účastníkov IP 2018, ktorým sa zistili negatívne
a hraničné výsledky protilátok, napriek tomu, že tieto osoby boli v minulosti očkované,“
povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.
V priebehu jedného mesiaca budú výsledky imunologického prehľadu zasielané lekárom, ktorí
vykonávali odbery krvi od vybraných osôb. Lekári následne oboznámia účastníkov alebo
zákonných zástupcov detí s výsledkami sérologického vyšetrenia a poskytnú im odporúčania
ohľadne prípadného zaočkovania.
Výsledky IP 2018 potvrdili, že súčasné nastavenie schém pravidelného povinného očkovania
dostatočne chráni obyvateľstvo pred šírením závažných prenosných ochorení na území
Slovenskej republiky. Znamená to, že súčasné nastavenie termínov pravidelného povinného

očkovania má v záujme ochrany verejného zdravia svoje nespochybniteľné opodstatnenie
a nevyžaduje si zásadné zmeny.
Odborná obec však na túto tému ešte nevylučuje podrobnejšiu diskusiu najmä s ohľadom na
odporúčania v rámci analyzovaných výsledkov IP 2018 týkajúcich sa odporúčaného očkovania
proti VHA u detí vo veku 2 až 5 rokov.
O podporu vo výzve Úradu vlády SR na šport sa uchádza viac ako 2 tisíc projektov.
V polovici januára 2019 vyhlásil Úrad vlády SR Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 a zverejnil ju spolu s ďalšími
relevantnými
dokumentmi
prílohami
na
svojom
webovom
sídle: https://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2019/.
Termín predkladania žiadostí bol 15. marec 2019 a objem disponibilných finančných
prostriedkov pre program Podpora rozvoja športu na rok 2019 sa z pôvodných 5 mil. eur
navýšil o 100 000 eur na sumu 5 100 000 eur. Alokácia sa navýšila pre podprogram 2 výstavba detských ihrísk. K uvedenému termínu bolo na Úrad vlády SR doručených
1 790 žiadostí na 2 174 projektov. Najväčší záujem je o podprogram 2, teda o výstavbu
detských ihrísk, v ktorom evidujeme 699 projektov – alokácia pre program je 1 400 000 eur. Pri
podprogramoch 3 - údržba športovísk, štadiónov a inej infraštruktúry evidujeme 616 a v 4 nákup športovej výbavy 614 projektov. Alokácia pre podprogram 3 je 1 170 000 a pre
podprogram 4 je vo výške 630 000 eur. O podporu výstavby multifunkčných ihrísk s alokáciou
1 900 000 eur sa uchádza 245 projektov. Alokácie sú vo výzve presne definované aj pre
jednotlivé kraje Slovenska, pričom najvyššie alokácie majú Prešovský, Košický
a Banskobystrický kraj.
Všetkými žiadosťami, ktoré sú zaregistrované v elektronickom dotačnom systéme a spĺňajú
zákonné podmienky a podmienky stanovené vo výzve, sa budú zaoberať komisie zriadené
pre každý podprogram. Tie budú projekty posudzovať jednotlivo a bez identifikácie žiadateľa
(anonymne) formou bodového hodnotenia podľa presne stanovených kritérií. O odporučení či
neodporučení projektu na podporu a v akej výške rozhodujú jej členovia hlasovaním.
Cieľom dotačného programu je podpora rozvoja športu, najmä projektov určených na výstavbu
multifunkčných ihrísk, na výstavbu detských ihrísk, ale aj na údržbu týchto športovísk, ako aj
na nákup športovej výbavy – to všetko so zameraním predovšetkým na deti a mládež. Všetky
informácie o podmienkach výzvy sú dostupné na https://www.sport.vlada.gov.sk/.
Fungovanie Pamiatkové úradu SR bude modernejšie. Elektronizácia procesov
Pamiatkového úradu zavedie plnohodnotnú elektronickú komunikáciu medzi
úradom a jeho krajskými pobočkami.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zverejnil vyzvanie na projekt
s názvom „Pamiatkový informačný systém (PAMIS)“. Cieľom projektu je elektronizácia
procesov Pamiatkového úradu SR, národný projekt má skrátiť dĺžku trvania procesov zo
strany Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov. Ďalším cieľom je aj
efektívnejšie využiť ľudský potenciál na Pamiatkovom úrade SR. Prínosom je tiež
zlepšenie dostupnosti informácií o pamiatkovom fonde.
Analýza Odvodového bonusu , alebo ako je lepšie byť bohatý a zdravý, než chudobný
a chorý.

Ministerstvo financií SR (MF SR) pripravilo analýzu odvodového bonusu a detailne zhodnotilo
negatíva a pozitíva, ktoré by jeho prípadné zavedenie mohlo priniesť. Odvodový bonus by
významne ovplyvnil tak príjmy, ako aj výdavky verejných financií. Oproti súčasnému systému
by zhoršil hospodárenie Slovenska o takmer 1,2 mld. eur.
Príjmy verejnej správy zo sociálnych odvodov a firemnej dane by síce boli nižšie, ale viac by
sa vybralo na daniach od zamestnancov, ktoré sú príjmom miest a obcí. Zároveň tu máme
približne 5 mld. eur ročne, ktoré by v prechodnom období predstavovali dodatočné náklady na
dobeh systému platného v súčasnosti.
Po znížení odvodov a zvýšení daní z príjmu fyzických osôb by si najvýraznejšie polepšilo 10
% najlepšie zarábajúcej populácie, čo by viedlo k nárastu príjmovej nerovnosti na Slovensku.
Odvodový bonus by výrazne obmedzil aj sociálne zabezpečenie a riziká by tak preniesol na
domácnosti. Systém sociálnych dávok v odvodovom bonuse je neadresný a nerieši mimoriadne
životné situácie, ako strata zamestnania a choroba. Súčasný, i keď komplikovanejší, systém
poskytuje komplexnejšiu záchrannú sieť.
Pozitívom odvodového bonusu je naopak zjednodušenie administrácie pre štát,
zamestnávateľov a občanov, zúženie motivácie pre daňovo-odvodovú optimalizáciu ako aj
vyrovnanejšie daňové a odvodové zaťaženie práce a kapitálu.
V rámci kvantifikácie nie sú zohľadnené viaceré dodatočné nedávne úpravy, najmä obmedzenie
vyplácania odvodového bonusu od 18 rokov či zvýšenie stropov na sociálnych odvodoch na
úroveň 50 násobku životného minima.
Kvantifikácia, pripravená analytickými kapacitami MF SR, nezohľadňuje viaceré riziká
a dynamické efekty, preto ju možno brať len ako indikatívnu. Existuje tiež vysoké politické
riziko, že sa nepodarí udržať navrhovaný, úzko vymedzený systém sociálnych dávok, čo
povedie k nárastu verejných výdavkov na sociálne zabezpečenie nad rámec pôvodného rámca
odvodového bonusu. Ďalšie negatívne riziko je, že z nižšieho zdanenia práce budú profitovať
zamestnávatelia a nie zamestnanci, ktorých čistá mzda by sa zmenila len marginálne.
Vzhľadom na zásadný charakter navrhovaných zmien je dôležité aby vychádzali zo širokého
politického konsenzu. Zamedzilo by sa tým následným zmenám, tak ako v prípade II.
penzijného piliera.
Materiál vychádza z verzie odvodového bonusu upravenej k 15.5.2018 a o záveroch boli
informovaní autori návrhu odvodového bonusu.Analýzu odvodového bonusu nájdete na
nasledujúcom linku:
https://finance.gov.sk/sk/media/tlacove-spravy/mf-sr-pripravilo-analyzu-odvodovehobonusu.html
Záujemcovia o post predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej
činnosti sa môžu hlásiť na úrade vlády.
Úrad vlády SR v súlade so zákonom o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
v platnom znení vo štvrtok 28. marca 2019 vyhlásil a zverejnil na svojom webovom sídle
https://www.vlada.gov.sk//vyzva-na-prihlasenie-zaujemcov-o-kandidaturu-na-predseduuradu-na-ochranu-oznamovatelov-protispolocenskej-cinnosti/
Výzvu na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu
oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Medzi požiadavkami na záujemcu sú okrem
štruktúrovaného životopisu či motivačného listu a čestných prehlásení aj najmenej 2 písomné
referencie od spolupracovníkov záujemcu alebo od osobností spoločenského života ako aj
predloženie koncepcie rozvoja, fungovania a riadenia úradu v rozsahu do 5 strán.

Uchádzač musí splniť tiež odborné a osobnostné predpoklady. Komisia, ktorej zloženie je
zverejnené na: https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/ochrana-oznamovatelov/ , bude
posudzovať aj doterajšie pôsobenie záujemcu v osobnom, verejnom a profesijnom živote.
Lehota na predkladanie prihlášok je 7. máj 2019 - do 12:00 hodiny - s označením (v prípade
e-mailu v predmete správy): „Návrh na kandidáta na predsedu Úradu na ochranu
oznamovateľov protispoločenskej činnosti“ – neotvárať. Je možné využiť poštovú adresu:
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava alebo
elektronickú: komisia@vlada.gov.sk so zaručeným elektronickým podpisom.
V súlade so zákonom o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v platnom znení sa
výber záujemcov uskutoční prostredníctvom verejného vypočutia komisiou. O jeho presnom
termíne budeme verejnosť informovať.
www.vlada.gov.sk

www.bojprotikorupcii.gov.sk

Elektronizácia komunikácie medzi občanmi, podnikateľmi a štátnou správou sú
hlavným zámerom projektuRegister zbraní a streliva. Úrad podpredsedu vlády SR
pre investície a informatizáciu zverejnil vyzvanie na projekt s názvom „Register
zbraní a streliva“.
Vďaka projektu budú môcť občania po novom svoje požiadavky vyriešiť prostredníctvom
elektronickej služby alebo osobnou návštevou ktoréhokoľvek policajného útvaru. Výnimkou
budú len prípady, ktoré vyžadujú fyzické predloženie zbrane. Zruší sa tak obmedzenie miestnej
príslušnosti pri vybavovaní agendy a prinesie to aj časovú úsporu na strane zamestnancov,
občanov a podnikateľov pri jej vybavovaní.

Naši členovia v médiách
Peter Pellegrini, predseda vlády SR, na TA3, relácia ,,V politike“:
https://www.ta3.com/clanok/1151161/rok-premiera-pellegriniho-brexit-a-jeho-dosledky-preslovensko-problemy-a-riesenia-trhu-prace.html
Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na TA3, relácia ,,V politike“:
https://www.ta3.com/clanok/1151161/rok-premiera-pellegriniho-brexit-a-jeho-dosledky-preslovensko-problemy-a-riesenia-trhu-prace.html
Erik Tomáš, poslanec NR SR, na Markíze, relácia ,,Na telo“:
http://videoarchiv.markiza.sk/video/na-telo/epizoda/19139-na-telo
Maroš Šefčovič, kandidát na prezidenta s podporou strany SMER-SD, na TA3, relácia ,,Téma
dňa“
https://www.ta3.com/clanok/1151267/prezidentsky-kandidat-maros-sefcovic.html
https://www.ta3.com/clanok/1151464/duel-caputovej-so-sefcovicom-pred-2-kolomvolieb.html
Maroš Šefčovič, kandidát na prezidenta s podporou strany SMER-SD, na RTVS, relácia
,,Sobotné dialógy“
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12354#552
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