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BLAHOŽELÁME Z. ČAPUTOVEJ K ZVOLENIU, ĎAKUJEME M. ŠEFČOVIČOVI
Nezávislý kandidát na prezidenta SR s podporou strany SMER – sociálna demokracia pán
Maroš Šefčovič získal v druhom kole prezidentských volieb podporu viac ako 750 000 hlasov
našich občanov. Za svoj výkon a nasadenie počas celej prezidentskej kampane si zaslúži
veľký rešpekt a úctu. Z tejto voľby, na rozdiel od opozičných parlamentných strán, vyšla
strana SMER - SD posilnená. Zároveň blahoželáme pani Zuzane Čaputovej k zvoleniu za
prezidentku Slovenskej republiky.
большое спасибо!
Predseda SMERu-SD: Ponuka vrátenia vyhodenej pamätnej tabule mestu Bratislava, ktorú mi
priniesol pred rokmi človek so zmyslom pre realitu s tým, že predsa takýto artefakt nepatrí do
zberných surovín, na jej umiestnenie stále platí. Dúfam, že nový pán primátor ju príjme.
Pravda je taká, že k nám sloboda prišla z východu, nie západu. A boli to najmä vojaci
Červenej armády, predstavitelia rôznych národností, ktoré vtedy žili v Sovietskom zväze ako
aj predstavitelia Rumunskej armády, ktorí prišli po Dunaji. Pri príležitosti 74. výročia
oslobodenia nášho hlavného mesta spod fašistickej nadvlády, chcem prejaviť vďaku a úctu
vojakom Červenej armády, ktorí položili svoje životy za našu slobodu! Česť ich pamiatke.
https://www.facebook.com/robertficosk/videos/275819066683636
Rozhovory s predsedom strany Robertom Ficom.
Na Slovensku sme svedkami trendu, ktorý je mimoriadne nebezpečný, keďže médiá opúšťajú
svoju základnú úlohu objektívne informovať a pokúšajú sa nahradiť impotentnú opozíciu.
Médiá si kladú za cieľ, že treba povaliť vládu, treba postaviť novú vládu, treba vymeniť toho
alebo onoho politika bez akejkoľvek zodpovednosti, bez toho, aby stáli na rovnakej
štartovacej čiare, ako ostatné politické subjekty a pokúšali sa získať priazeň voličov. Preto,
keďže už SMER-SD vyhral za sebou štyri krát parlamentné voľby, tlak médií bude silnieť
ešte viac, pretože je faktom, že my nie sme konfrontovaní s opozičnými návrhmi, ale sme
konfrontovaní na dennej báze s útokmi médií, ktoré sú často nevyberané, bez dôkazov. Ja sám
hovorím, že dnes médiá na Slovensku zaviedli najprimitívnejší výklad práva, keď niekoho
obvinia bez dôkazov a toho, kto je obvinený, žiadajú, aby predložil dôkaz, že to tak naozaj nie
je. Sú to mimoriadne nebezpečné tendencie a keď k tomu pridáme aj pôsobenie tretieho
sektora, ktorý je financovaný často zo zahraničia, nemá žiadnu zodpovednosť, vstupuje do
politických súbojov, tak sa vytvára úplne nová kvalita politického súperenia. Ale my sa
snažíme byť aj na tento typ súboja pripravení.
https://www.ihodnoty.sk/clanok/r-fico-lavicova-politika-vie-byt-velmizodpovedna/5307/?fbclid=IwAR1QAoNekZcayQ0rvHApLvpDRAHqNEmxh5c42bhNFY8u
ORV2H6diTOvz6dc
https://komentare.hnonline.sk/komentare/1917207-robert-fico-tri-fackyultraliberalizmu?fbclid=IwAR1pdTklKy3R5KG0vzlEB_iMII78XdiGdxpCBKmynVlLHVQZWL6RsE23zI

Predseda Fico privítal v politickom ringu dosluhujúceho prezidenta Kisku: Pán
prezident Kiska je jeden z najlenivejších politikov, akých som kedy za 25rokov v politike
videl.
,,Ale čo je najpodstatnejšie, on nechce nič iné, iba sa dostať k moci, aby pod koberec
pozametal všetky svoje daňové, pozemkové a bohvie ešte aké podvody, ktoré vyjdu na
povrch.´´
https://www.facebook.com/robertficosk/?ref=br_rs

Vláda SR
Premiér a minister hospodárstva rokovali v Nemecku s vedením koncernu Volkswagen.
Vláda prijme balíček opatrení pre celý automobilový sektor, ktorý by mal garantovať
predvídateľnosť legislatívneho a podnikateľského prostredia. Predstaviteľov koncernu
Volkswagen v nemeckom Wolfsburgu o tom informovali premiér Peter Pellegrini a minister
hospodárstva Peter Žiga. Nemeckých partnerov ubezpečili, že slovenská vláda chce byť ich
automobilke partnerom a je pripravená podporiť umiestnenie ďalších technologicky
vyspelých modelov v bratislavskom závode.
https://www.mhsr.sk/press/premier-a-minister-hospodarstva-rokovali-v-nemecku-s-vedenimkoncernu-volkswagen
Ministerstvo financií: Jednorožec zvaný odvodový bonus.
Odvodový bonus je oveľa komplexnejší ako sa tvári. Autori tvrdia, že zavedením OB sa
rozsekne Gordický uzol súčasného sociálneho systému a ako Ariadnina niť vytiahne každého
tápajúceho občana z labyrintu do krajiny hojnosti a základnej dávky garantovanej
pre všetkých. To je idea. Realita je iná. Realitou je nejasný systém Odvodového bonusu,
o ktorej finálnej forme netušia ani jeho autori ako priznávajú aj v blogu.
https://www.finance.gov.sk/sk/media/tlacove-spravy/reakcia-blog-sas-ku-kritike-analyzyodvodoveho-bonusu.html
Na krajskej úrovni Policajného zboru začínajú fungovať špecializované policajné
oddelenia zamerané na odhaľovanie environmentálnej kriminality. Pribudnú im aj
vyšetrovatelia. Polícia o tom informovala na tlačovej konferencii v pondelok 1. apríla
2019. Špecialisti na envirokriminalitu budú aj naďalej na okresnej úrovni a školiť sa
majú aj obvodní policajti, aby vedeli, ako reagovať.
"Dnes sme v situácii, keď máme viac ako 200 obvodných oddelení, a keď sa takýto prípad
stane, príde tam policajt, ktorý s týmto nemá žiadne skúsenosti. Pre túto trestnú činnosť sú
však absolútne zásadné prvé hodiny vyšetrovania. Ak sa pokazí miesto činu, už to nijako
nezachránime," priblížil súčasný stav riaditeľ odboru envirokriminality na Prezídiu
Policajného zboru Mário Kern.
Po novom bude na túto problematiku vyčlenených viac ako 100 policajtov. Zmení sa aj
prideľovanie prípadov. "To, čo je teraz na obvodoch, bude na okresoch a to, čo je teraz na
okresoch, bude na krajoch. Tam sa ocitnú tie závažné veci," vysvetlil Mário Kern.
Najzávažnejším prípadom a medzinárodnému vyšetrovaniu sa aj naďalej bude venovať
Prezídium PZ.
http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=policajny-zbor-uz-ma-specializovaneoddelenia-envirokriminality

Prvé zo série podujatí určených pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú záujem
čerpať fondy či granty EÚ sa uskutočnilo vo štvrtok 4.4.2019 v Banskej Bystrici.
Úrad vlády SR spolu s Centrom vedecko-technických informácií SR a Združením miest a obcí
Slovenska Vás srdečne pozývajú na sériu podujatí určených pre potenciálnych žiadateľov,
ktorí majú záujem čerpať fondy či granty EÚ pod názvom Tour de ERA. Prvé zo série
podujatí sa uskutočnilo vo štvrtok 4. apríla 2019 v Banskej Bystrici, v aule Fakulty
politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela.
Na podujatiach sú prezentované komplexné informácie o programoch, ako sú: Interreg
Dunajský nadnárodný program, Interreg Central Europe, Granty EHP a Nórska, ERASMUS+,
Visegrad Fund, Programy cezhraničnej spolupráce, Interact, Espon, Urbact, Creative Europe
a ďalšie. Sú tiež predstavované úspešné projekty ako inšpirácia pre potenciálnych žiadateľov.
Info o pláne podujatí na stránkach:
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.centraleurope.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk
Centrum vedecko-technických informácií SR
www.cvtisr.sk
Združenie miest a obcí Slovenska
www.zmos.sk
Komunikácia občanov s orgánmi verejnej moci a komunikácia medzi jednotlivými
orgánmi, má už fungovať elektronicky, to je hlavný cieľ zákona o e-Governmenteelektronická komunikácia, ktorá je jednoduchšia, rýchlejšia, prehľadnejšia, ako aj
jednotnejšia, tiež sa zvyšuje jej bezpečnosť. Úrad podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu (ÚPVII) začína kontrolovať, či orgány ustanovenia tohto
zákona dodržiavajú a či komunikujú elektronicky.
„Občania sa sťažujú na to, že úrady zákon nedodržiavajú. Práve to bolo spúšťačom, pre
ktorý sme sa rozhodli začať s kontrolami. Ich cieľom je overiť, či orgány verejnej moci
plnia všetky zákonné povinnosti,“vysvetlil podpredseda vlády SR Richard Raši. Ako
dodal, okrem plánovaných kontrol bude ÚPVII robiť aj mimoriadne kontroly, a to práve
na základe podnetov od občanov. Za nedodržanie zákona má ÚPVII právo uložiť pokutu
až do výšky 35-tisíc eur.
Podľa zákona o e-Governemnte majú orgány verejnej moci napríklad povinnosť
vyhotoviť pre občana listinnú podobu elektronického úradného dokumentu. Ten sa robí
vtedy, keď občan nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. V prípade, že
ju občan má, dokumenty mu musia doručovať výhradne do nej. Právna norma stanovuje
tiež informačnú povinnosť orgánov verejnej moci. Znamená to, že všetky dôležité úradné
dokumenty, ktoré orgány zverejňujú napríklad na úradnej tabuli či na svojej webovej
stránke, musia zverejniť aj na tzv. elektronickej úradnej tabuli, ktorá je elektronickým
úložiskom.

Richard Raši: Vďaka boju proti byrokracii zostali dva milióny eur v peňaženkách
občanov
Na základe zákona proti byrokracii nemusia už občania a podnikatelia dokladovať výpisy zo
živnostenského a obchodného registra, výpis z registra trestov a listu vlastníctva, ani
predkladať kópiu katastrálnej mapy. Potrebné dokumenty si úradníci vyhľadajú sami,
prostredníctvom Centrálnej správy referenčných údajov (CSRÚ) alebo portálu OverSi
z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).
„Čísla sú vždy veľmi dobrou spätnou väzbou a v prípade zákona proti byrokracii hovoria
jasnou rečou. Za sedem mesiacov si úrady vyhľadali dokopy 130 731 výpisov z listu
vlastníctva, registra trestov a obchodného a živnostenského registra. To predstavuje úsporu
748 778 eur na poplatkoch za tieto výpisy. Občanom sme však ušetrili ďalšie státisíce eur za
cestovanie, ale aj ušlú mzdu, keďže siuž kvôli vybavovaniu po úradoch nemusia brať v práci
voľno,“ uviedol vicepremiér Richard Raši s tým, že po celkovom zrátaní na úsporách
predstavuje táto suma výšku viac ako 2 milióny eur.
Podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír sa počas svojej pracovnej cesty
v Južnej Kórei stretol s vrcholnými predstaviteľmi spoločnosti Hyundai Motor Group –
materská firma Kia Motors Corporation – vo vývojom centre Namyang. Hlavnou témou
diskusií bolo strategické smerovanie automobilky v oblasti výroby áut s nulovými
emisiami (tzv. zeroemissioncars- ZEC) a zapojenia Slovenska do celkovej stratégie.
Obe strany sa zhodli na potrebe zintenzívnenia spolupráce v oblasti vedy a výskumu, mobility
ako aj samotnej digitalizácie výroby. „Náš záujem sústrediť sa na vyššiu pridanú hodnotu je
prirodzeným krokom. Z pohľadu dlhodobej udržateľnosti našej ekonomiky je logické
podporovať aktivity smerujúce do inovácií a výskumu moderných technológií, ktoré radikálne
menia automobilový priemysel. Keď sa bude dariť našim automobilkám, bude sa aj nám,“
povedal po stretnutí Peter Kažimír.
Skvalitňovanie existujúcej a budovania novej infraštruktúry, investície do vedy a výskumu,
užšia spolupráca so školami, či start-up komunitou sústrediacou sa práve na inovácie
v automobilovom priemysle sú nástroje, ktoré obe strany vnímajú ako potrebné.
V automobilovom priemysle prebieha revolúcia spôsobená zrýchľujúcou sa robotizáciou
výroby. S tým súvisí rast dopytu po autách na alternatívny pohon, ale aj zmena správania sa
koncových užívateľov. Tá je viditeľná v rastúcom záujme o car-sharing, či car-pooling, čo
vytvára tlak na automobilky, aby tieto trendy zohľadnili vo svojich plánoch.
Slovensko-kórejský dialóg na túto tému bude pokračovať aj v najbližších mesiacoch.
Kia Motors Corp., ktorá má v súčasnosti svoje vývojárske a dizajnové centrá v Južnej Kórei,
Spojených štátoch amerických, Japonsku a v nemeckom Frankfurte, ročne vynakladá 6
percent svojho obratu práve na výskum a vývoj. Slovensko tu vidí potenciál v rozvoji talentu
v oblasti produktového dizajnu.

NR SR
V OPATRENIACH PRE ĽUDÍ IDEME ĎALEJ
Po tom, čo sme schválili zastropovanie veku odchodu do dôchodku a minimálnu mzdu
ústavnou väčšinou, ideme ďalej!
Na májovej schôdzi parlamentu predložíme zákony týkajúce sa materskej, rodičovského
príspevku, ale aj opatrenia na pomoc rodinám prvákov základných škôl a zvýšenie
vianočného dôchodku.
https://www.facebook.com/robertficosk/videos/2020844431551012/
SMER - SD predloží v máji ďalšie sociálne opatrenia.
Na májovej schôdzi parlamentu predloží vládny Smer-SD zákony týkajúce sa materskej,
rodičovského príspevku, ale aj opatrenia na pomoc rodinám prvákov základných škôl a
zvýšenie vianočného dôchodku. Informoval o tom predseda Smeru-SD Robert Fico na
štvrtkovej tlačovej konferencii v Národnej rade SR po stretnutí s odborármi.
http://www.teraz.sk/ekonomika/smer-sd-prelozi-na-majovu-schodzu-/388156clanok.html?fbclid=IwAR2Y3jdD3v-KUokgtQVOD8WA0CGOm0ShiiIX-2sjPnHZ4WHfPdDUEKT-Dg
Naši členovia v médiách
Juraj Blanár, poslanec NR SR, na RTVS, relácia ,,Opäť minút 12“:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14036/183322#2169
Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, na TV
Markíza, relácia ,,Na Telo“:
http://videoarchiv.markiza.sk/video/na-telo/epizoda/19421-na-telo
Maroš Šefčovič, kandidát na prezidenta s podporou strany SMER-SD, na TA3, relácia ,,V
politike“
https://www.ta3.com/clanok/1151734/slovensko-bude-mat-prezidentku-vysledky-a-prvereakcie-reakcie-zahranicnych-politikov.html
Juraj Blanár, poslanec NR SR, na ČTV, relácia ,,Události, komentáře“:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/219411000370401/
Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, na Pravda
TV, relácia ,,Ide o pravdu“:
https://tv.pravda.sk/relacie/ide-o-pravdu/epizoda/1152-motivaciou-kisku-je-post-ministravnutra-nevylucuje-ondrus-podla-matovica-kiska-ohrozuje-sulika

Sociálne siete

