Týždenný prehľad 24.2. - 8.3.
Strana SMER-SD

Predseda strany Robert Fico: Práve protest žltých viest vo Francúzsku v plnej nahote
ukazuje dôsledky rezignácie vlády na sociálnu politiku.
Všetky vlády, ktoré strana Smer viedla, sa riadili vždy základným heslom. Ak sa krajine darí,
musia to pocítiť aj občania. A dodávam, že len silné a sociálne Slovensko prežije v dnešnej
Európe. Možno sa už opakujem, ale práve protest žltých viest vo Francúzsku v plnej nahote
ukazuje dôsledky rezignácie vlády na sociálnu politiku. Ak má štát zostať vnútorne jednotný a
jeho obyvatelia k nemu solidárni, je našou povinnosťou nastaviť sociálnu politiku tak, aby ich
životná úroveň rástla.
https://komentare.hnonline.sk/komentare/1901136-socialne-slovensko-v-socialnej-europe
Vyjadrenie Erika Tomáša k Ľubomírovi Galkovi.
Generálna prokuratúra v uplynulých týždňoch obnovila vyšetrovanie podozrení, že Ľubomír
Galko je zodpovedný za nelegálne odpočúvanie vojenskou tajnou službou v období keď bol
ministrom obrany. Len pripomeniem, že piati agenti vojenského obranného spravodajstva čelia
obžalobe z toho, že na základe falošných dôvodov odpočúvali novinárov, zamestnancov
ministerstva obrany, či radových občanov. Dôvodom malo byť aj monitorovanie názorov na
stranu SaS. Samotného Ľubomíra Galka vtedajšia premiérka Iveta Radičová síce okamžite
zbavila funkcie, ale trestnoprávnej zodpovednosti sa doteraz úspešne vyhýba. Aj vďaka tomu,
že jeho bývali agenti zatiaľ držia jazyk za zubami. Prokuratúra však opäť preveruje výpoveď
bývalého podpredsedu SaS a exministra hospodárstva Juraja Miškova, podľa ktorého mal
Galko jemu i ďalším kolegom priamo v straníckej centrále ukazovať zoznam odpočúvaných
osôb. Ľubomíra Galka obnovenie vyšetrovania znervóznilo natoľko, že okamžite začal pre neho
typickým agresívnym a výhražným spôsobom prskať na všetky strany. Za všetkým je vraj stana
Smer - SD, ktorú opäť počastoval výrazom kriminálna organizácia. Voči tomuto označeniu som
sa už viackrát v mene 15 tisíc našich členov a stále vyše pol milióna voličov ohradil. Ale
zarazilo ma niečo iné. A to, že “kriminálnik” nadáva bez dôkazov druhým do kriminálnikov.
Všimli ste si, že som použil pri slove kriminálnik úvodzovky. Aj pri Ľubomírovi Galkovi totiž
rešpektujem prezumpciu neviny. Aj keď každý súdny človek na Slovensku nemôže pochybovať
o tom, že vojenskí tajní vtedy konali na jeho príkaz. Nech už vyšetrovanie dopadne akokoľvek

jedno je isté - takýto človek by už nikdy nemal zastávať žiadnu významnú verejnú funkciu a už
vôbec nie v bezpečnostných rezortoch.

Vláda SR
Predstavitelia Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) bez hanby klamú.
Ministerstvo financií SR ostro odmieta ich vyjadrenia v súvislosti s pripravovaným
zákonom o dani z príjmov.
V decembri minulého roka zverejnilo MF SR predbežnú informáciu k zákonu o dani z príjmov,
kde bolo jasne uvedené, že cieľom nového zákona je zlepšiť legislatívne a administratívne
podmienky malých a stredných podnikov a zjednodušiť výpočet základu dane.
Pôjde o úplne nový zákon, pretože aktuálny zákon o dani z príjmov z roku 2003 bol už viac ako
100 krát novelizovaný. MF SR preto intenzívne komunikuje s odbornou verejnosťou o čom
svedčia aj takmer dve desiatky subjektov, s ktorými sa zástupcovia MF SR v priebehu dvoch
mesiacov k pripravovanému zákonu stretli. Jasne to svedčí o tom, že MF SR pristupuje
k príprave zákona veľmi zodpovedne. Okrem rokovaní so zástupcami SKDP sme konzultovali
pripravované zmeny aj s daňovými poradcami veľkých poradenských firiem, daňovými
oddeleniami komôr, profesijnými združeniami a inými. Ministerstvo teda do prípravy zákona
zapojilo aj všetky relevantné subjekty, preto je jasné, že SKDP zavádza a klame.
Podnety z týchto konzultácií MF SR vyhodnocuje. Po vyhodnotení všetkých pripomienok bude
nový zákon predmetom štandardného medzirezortného pripomienkového konania, kde bude
opätovne priestor na diskusiu.
V januári zverejnilo MF SR Analýzu zjednodušenia výpočtu základu dane pre malé a stredné
podniky, ktorú vzala na vedomie vláda SR. V analýze sú už zapracované mnohé z námetov,
o ktorých hovorí SKDP, napríklad odpočet daňovej straty.
Čo sa týka ďalších návrhov SKDP – ide o návrhy s priamym negatívnym dopadom na príjmy
štátneho rozpočtu, preto je najskôr potrebné vyčísliť ich dopady.
Generálny tajomník OECD sa poďakoval vicepremiérovi Rašimu za vyzdvihol prístup
Slovenska k Agende 2030
Generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) José
ÁngelGurría sa dnes na pôde organizácie poďakoval podpredsedovi vlády Richardovi Rašimu
za úspešnú implementáciu a lídrovanie agendy udržateľného rozvoja (Agendy 2030) na
Slovensku, na ktorej Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu úzko
spolupracuje s OECD.
Podpredseda vlády SR Richard Raši vystúpil v Paríži na Dialógu Rady OECD o Agende 2030
pre udržateľný rozvoj. Rašiho vystúpenie bolo príležitosťou na prezentáciu úspešnej spolupráce
Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu s OECD pri národnej implementácii
Agendy 2030. Tú implementuje Slovensko vo všetkých dôležitých oblastiach – ekonomickej,
sociálnej aj environmentálnej.
Cieľom zasadnutia v Paríži bolo zviditeľniť príspevky jednotlivých krajín k udržateľnému
rozvoju a asistencie, ktorú im OECD v tejto súvislosti poskytuje. Tohtoročné zasadnutie sa
sústredilo na tri tematické okruhy. Prvým bolo riešenie sociálnych nerovností a posilňovanie
sociálneho postavenia znevýhodnených skupín, s dôrazom na dosahovanie rodovej rovnosti.
Ďalším okruhom bolo životné prostredie s dôrazom na plnenie priebežných cieľov do roku

2020. Treťou témou bolo mobilizovanie efektívnych finančných prostriedkov s vysokým
rozvojovým účinkom.
Zasadnutiu predsedal generálny tajomník OECD JoséÁngelGurría, ktorý vo svojom úvodnom
prejave menoval Slovenskú republiku ako úspešný príklad implementácie Agendy 2030. Pri
otvorení boli aj predsedníčka Hospodárskeho a sociálneho výboru OSN, IngaRhonda King.
Bolo to tretie zasadnutie členských krajín OECD a vybraných partnerských krajín a organizácií,
ktoré sa venovalo pokroku OECD v oblasti podpory implementácie cieľov udržateľného
rozvoja.
Novela zákona o eurofondoch prinesie zjednodušenia pre žiadateľov
Vláda SR v stredu schválila novelu zákona o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu (ÚPVII). Novela prinesie značné zjednodušenie pre žiadateľov o príspevok.
Legislatívna zmena prinesie zjednodušenie dvojkolového systému výberu žiadostí, napríklad
výsledok posudzovania projektového zámeru v prvom kole nebude mať žiaden vplyv na
samotné konanie o žiadosti a bude slúžiť ako informácia o kvalite pripravovaného projektu
žiadateľa. V prípade, ak zámer projektu nesplní podmienky určené vo výzve, po jeho
dopracovaní nebude tento projekt nijakým spôsobom znevýhodnený.
Dobrou správou je, že sa opäť zníži administratívna záťaž žiadateľov. Napríklad pri
dvojkolovom postupe nebude potrebné, aby žiadateľ v novom kole predkladal výsledok
predchádzajúceho posudzovania. Žiadatelia budú tiež môcť podať odvolanie proti rozhodnutiu
o neschválení žiadosti z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo
výzve alebo vo vyzvaniach. Tým sa zúži počet prípadov, kedy sa žiadateľ nemohol brániť
prostredníctvom riadneho opravného prostriedku.
Novela zákona tiež umožní použitie systému ITMS2014+ pre Pôdohospodársku platobnú
agentúru, čím dôjde k ušetreniu finančných prostriedkov, ktoré mali byť použité na vývoj
nového informačného systému. Využívanie komponentov a funkcionalít ITMS2014+
zjednoduší celkovú administráciu dotácií. Novelu zákona plánuje ÚPVII predložiť do
parlamentu ešte tento týždeň s navrhovanou účinnosťou od 1. júla 2019.
Ministerka zdravotníctva Kalavská: Skríning a prevencia môžu zachrániť život
Od nového roka sa na Slovensku rozbehol skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka,
zdravotné poisťovne už prvým 20-tisíc poistencom nad 50 rokov rozoslali obálky s testom na
okultné krvácanie. „Ide o veľmi dôležitú vec, každý z oslovených by mal využiť túto možnosť
a nenechať obálku ležať doma na poličke. Pomocou skríningu sa dá onkologické ochorenie
u pacienta podchytiť čo najskôr, len tak môžeme zvýšiť úspešnosť liečby a šancu na
uzdravenie,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
Test na okultné krvácanie treba následne so vzorkou stolice odovzdať všeobecnému lekárovi.
„Aj ten, kto túto obálku vo svojej poštovej schránke nenašiel, môže o tento test požiadať svojho
všeobecného lekára v rámci preventívnej prehliadky. Na test na okultné krvácanie raz za dva
roky majú nárok muži a ženy nad 50 rokov. Práve v tejto vekovej skupine je výskyt rakoviny
hrubého čreva a konečníka najčastejší,“ hovorí štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik.

Kolorektálny karcinóm je celosvetovo tretím najčastejšie sa vyskytujúcim onkologickým
ochorením s druhým najvyšším počtom úmrtí v rámci onkologických ochorení (podľa údajov
Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny - IARC, WHO z roku 2018).
„Jeden z odkazov od onkologických pacientov, ktorí zaznieva často: „Staraj sa o svoje zdravie.
Nikomu neprajem zažiť to, čím prechádzam ja“. Žiaľ, v dôsledku ochorenia si títo ľudia
uvedomili, aká je starostlivosť o zdravie v podobe absolvovania preventívnych prehliadok
dôležitá. Liga proti rakovine dlhodobo dbá o informovanie verejnosti na tému prevencie
širokým spektrom aktivít. Robí tak formou informačných kampaní upozorňujúcich na rizikové
faktory, prednáškami pre mladú generáciu, letákmi s odporúčaním ako predchádzať
nádorovým ochoreniam. I preto veľmi vítame zavedenie adresných skríningov a radi budeme
naďalej participovať na budovaní všeobecného povedomia o dôležitosti prevencie
a skríningu,“ povedala Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.
Ministerstvo zdravotníctva plánuje v apríli tohto roka odštartovať aj skríning nádorov prsníka,
ktorý bude zameraný na aktívne vyhľadávanie rakoviny prsníka u žien vo veku 50 až 69 rokov.
Zdravotné poisťovne budú pozývať na mamografické vyšetrenie na certifikované pracoviská.
Mamografické vyšetrenie je v súčasnosti jediná metóda, vďaka ktorej je možné zachytiť aj
včasné štádium rakoviny prsníka, keď má nádor len niekoľko milimetrov. V tejto fáze je
rakovina prsníka veľmi dobre liečiteľná, bez veľkého operačného zásahu, väčšinou aj bez
chemoterapie či rádioterapie. „Mnoho žien je diagnostikovaných už s pokročilou rakovinou
prsníka a v priemere 300 žien ročne u nás zomiera zbytočne len preto, že nešli na prevenciu,
ktoré by odhalila ochorenie včas. Celoplošný štátom garantovaný mamografický skríning môže
tento stav výrazne zlepšiť,“ hovorí šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská.
Od júna 2019 MZ SR rozbehne aj skríning rakoviny krčka maternice. Nárok naň budú mať ženy
vo veku 23 – 64 rokov. Cytologické stery z krčka maternice budú rovnako vyhodnocovať
certifikované cytologické laboratóriá. Prvé dva cytologické odbery budú v intervale jedného
roka. V prípade negatívneho výsledku sa pokračuje v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov.
V tomto veku sa skríning ukončí, ak budú posledné tri cytologické nálezy negatívne.
„Skríningy nádorov hrubého čreva, prsníka a krčka maternice je významnou zložkou realizácie
Národného onkologického programu. Z dlhodobého hľadiska môže prispieť k zníženiu
úmrtnosti na tieto nádory a tým zlepšiť zdravie obyvateľstva,“

Naši členovia v médiách
Dušan Jarjabek, poslanec NR SR, v RTVS (Rádio Slovensko), relácia „Sobotné dialógy“
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1134/1088646
Peter Pellegrini, predseda vlády, v TA3, relácia „V politike“:
https://www.ta3.com/clanok/1149527/rok-vlady-petra-pellegriniho-temy-a-korektnostvolebnej-kampane-prieskumy-a-ich-doveryhodnost.html
Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, v RTVS, relácia „O 5 minút 12“:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14036/180977#419
Richard Raši, vicepremiér, na TA3, relácia ,,Na telo“
http://videoarchiv.markiza.sk/video/na-telo/epizoda/18052-na-telo
Miroslav Číž, poslanec NR SR, na TA3, v relácii ,,Téma dňa“
https://www.ta3.com/clanok/1149350/pravo-politikov-na-odpoved.html
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