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„JE NEMYSLITEĽNÉ, ABY ČLOVEK V SENIORSKOM VEKU PRACOVAL, ODVÁDZAL
DANE A ODVODY A UŽ V 65. ROKU NEMAL NÁROK NA PRÍSPEVOK, PRETOŽE
ZÁKON HO VYLÚČIL Z NÁROKU NA POBERANIE.“

4

Petra Krištúfková

KEĎ INŠPEKTORI PRÁCE ZAZVONIA V SEREDI NA BRÁNE, SRBI UTEKAJÚ
Z FABRIKY ZADNÝM VCHODOM
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Milan Krajniak: Vo firme FM Slovenská sa používajú špinavé praktiky, ktorými posielajú Slovákov preč a
nahrádzajú ich Srbmi. Vo výrobe pracuje už 80 percent Srbov, hoci pred dvoma rokmi tu boli iba piati.

AKO POMÔCŤ DEŤOM S PORUCHAMI VÝVINU REČI?
Adriana Pčolinská: V Slovenskej republike čoraz viac detí trpí rôznymi formami porúch vývinu
reči. Jednou z mnohých je napríklad i neschopnosť používať správne jednotlivé hlásky alebo
skupiny hlások v komunikácii.

6

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV NA SLOVENSKÝ SPÔSOB
Peter Štarchoň: Je tomu už takmer dva roky, čo Európsky parlament a Rada EÚ vydali Nariadenie
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov známe aj ako GDPR (General Data Protection Regulation), ktoré sa začne uplatňovať 25. mája
2018.
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ĎALŠÍ VEĽKÝ DIAĽNIČNÝ PROJEKT BUDE V OMEŠKANÍ. NA SLOVENSKU JE TO UŽ
ŠTANDARDOM

8

Miloš Svrček: Pred nedávnom sa v médiách v tichosti objavila informácia, že výstavba 60 kilometrov
diaľnic a rýchlostných ciest v okolí Bratislavy cez projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP) bude
v omeškaní, pričom to priznal sám minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) na stretnutí s novinármi.

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE V RÉŽII ŠTANDARDNÝCH STRÁN

9

str.

Josef Vašuta: Blížia sa Vianoce a veľa našich spoluobčanov si nemôže dovoliť kúpiť darčeky a dokonca
ani v potravinách si nemôžu kúpiť to, čo by chceli. Ako keby sme mali dve Slovenská. Jedno Slovensko
je Bratislava a prívrženci vládnej koalície.
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ZNÍŽENIE NÁKLADOV NA ZDRAVOTNÍCTVO
Dušan Doliak: Pre posudzovanie zdravotného stavu obyvateľstva sa používajú rôzne charakteristiky,
medzi nimi priemerná dĺžka života a HALE - priemerná dĺžka života v dobrom zdraví. Dnes už vieme,
že rozdiely medzi dĺžkou života v zdraví sú dané hlavne stravou a životným prostredím.

PÔDOHOSPODÁRSTVO NIE JE O MLÁTENÍ PRÁZDNEJ SLAMY
Jaroslav Karahuta: Skôr marketingová a modelingová agentúra ako Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka Slovenskej republiky, môžeme nazvať úrad na Dobrovičovej 12 v Bratislave, kde je sídlo
tých, ktorí sú zodpovední za realizáciu poľnohospodárskej politiky, produkcie potravín a tým aj výživy
občanov Slovenskej republiky.

SÚČASNOSŤ SLOVENSKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
Zuzana Šebová: Cieľom zdravotného systému v každej krajine je ochrana zdravia, zdravotná starostlivosť a prostredníctvom nich záchrana života ľudí. Zlý stav slovenského zdravotníctva nie je žiadnym
tajomstvom, je to už aj vládou priznaná skutočnosť.
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Ak máte otázky alebo
pripomienky k tejto téme,
posielajte ich na:
boris.kollar@hnutie-smerodina.sk
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OPÄŤ TU MÁME VIANOCE
Priatelia! Rok 2017 sa nám pomaly, ale isto blíži
ku koncu. Mnohým z nás sa za tento rok veľa vecí
podarilo, ale taktiež nám niektoré nemuseli vyjsť. Pre
mňa bol veľmi výnimočný, skúsim vám v krátkosti
porozprávať v čom.
Od minulých Vianoc sa nám podarilo spraviť kopec
dobrej roboty, či už pomoci tým, ktorí to najviac
potrebujú alebo v etablovaní hnutia SME RODINA
– Boris Kollár na politickej mape Slovenska. Kto by
si to pred rokom pomyslel, niektoré prieskumné
agentúry nám vtedy dávali pod 5 percent, no my
sme im ukázali, že poctivou prácou v parlamente a
v regiónoch dokážeme budovať naše hnutie zdola.
Už pár mesiacov atakujeme v prieskumoch takmer
10 percent a nič nenasvedčuje tomu, že by sa progres
týchto čísel mal v najbližšej dobe zastaviť. Opäť sa
potvrdzuje to, čo hovoríme už dlho – neklameme,
nekšeftujeme a nepodvádzame a voliči si to všímajú.

ten čas sa ani neunúvali poriadne vysvetliť dôvody
odvolávania, ale namiesto toho vylievali kýble špiny
na všetky strany, aj tie, ktoré už v parlamente nie sú.
Ale ako sa hovorí, zdochýnajúci kôň kope najviac.
Blížia sa nám vianočné sviatky. Stromček mi doma
stojí celý rok, ale už je načase ho znova sviatočne
vyzdobiť. Teším sa na všetky mamičky a deti, ktoré
budem musieť počas Štedrého dňa obehať, podľa
niektorých z vás to mám vraj ťažšie ako Ježisko. :)
Ale na záver by som chcel všetkým pripomenúť, že
Vianoce sú najmä o tom byť s rodinou a blízkymi,
preto verím, že budete mať všetci krásne sviatky.
Šťastné a veselé Vianoce!
BORIS KOLLÁR
Predseda hnutia Sme rodina – Boris Kollár

Kontakt:

tlacove@hnutie-smerodina.sk

Vydáva:
Hnutie SME RODINA-Boris Kollár
Vaše príspevky zasielajte na:
tlacove@hnutie-smerodina.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame!
Pre otázky týkajúce sa jednotlivých
tém píšte na e-mailové adresy
uverejnené na príslušnej stránke.

Chcel by som v krátkosti ešte zhrnúť voľby do Vyšších
územných celkov. Ďakujem všetkým kandidátom,
ktorí išli s kožou na trh a kandidovali, ale aj tým, ktorí
nám v kampani pomáhali. Aj vďaka vám sa hnutie
SME RODINA dostalo do povedomia občanov, ktorí
mohli vidieť, že nie sme bratislavskou stranou a
máme svoje zastúpenie aj v regiónoch. Budúci rok
nás aj vďaka komunálnym voľbám čaká veľa práce
a my už sa začíname na ne pomaly pripravovať.

Na prihlásenie sa k odberu emailovým upozornením pošlite e-mail s
textom „prihlásiť“ na adresu:
magazin@hnutie-smerodina.sk

Máme za sebou aj ďalšie odvolávanie ministra
vnútra Slovenskej republiky – Roberta Kaliňáka. Toto
odvolávanie malo ale inú ‘pachuť‘ ako zvyčajne. Smer,
na čele s predsedom vlády Robertom Ficom “ukradol“
túto mimoriadnu schôdzu a spolu s poslancami a
taktiež ministrom Kaliňákom nepustili prvých 8 hodín
nikoho z opozície k slovu. Môže sa to zdať bizarné,
ale umožňuje im to nový rokovací poriadok. Po celý
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Šéfredaktor:
Bc. Michaela Jurcová,
Alexander Adamecký

Na odhlásenie emailových
upozornení pošlite e-mail s textom
„odhlásiť“ na adresu:
magazin@hnutie-smerodina.sk
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Adriana Pčolinská: AKO POMÔCŤ DEŤOM
S PORUCHAMI VÝVINU REČI?

ČÍTAJTE NA STRANE 6

Ak máte otázky alebo
pripomienky k tejto téme,
posielajte ich na:
socialneveci@hnutie-smerodina.sk

JE NEMYSLITEĽNÉ, ABY ČLOVEK V SENIORSKOM VEKU
PRACOVAL, ODVÁDZAL DANE A ODVODY A UŽ V 65. ROKU
NEMAL NÁROK NA PRÍSPEVOK, PRETOŽE ZÁKON HO
VYLÚČIL Z NÁROKU NA POBERANIE
Petra Krištúfková

Účelom kompenzačných príspevkov je predsa, že majú
ZŤP osobám pomôcť sociálne sa začleniť do spoločnosti a
zapojiť sa v čo najvyššej možnej miere pri plnení úloh v rodine
a v pracovnom prostredí. Preto som na poslednú schôdzu
NR SR v tomto kalendárnom roku podala ďalší návrh zákona,
ktorého účelom je uľahčenie života pre ZŤP seniorov. V
návrhu ide o prispôsobenie veku poberateľa príspevku realite.
Ohraničenie nároku na príspevok vekom 65 rokov je prežité a
tejto časti je zákon doslova diskriminačný.
Prvým príspevkom, ktorého sa môj návrh týka, je
príspevok na osobnú asistenciu. Jej účelom je integrácia
zdravotne ťažko postihnutého do bežného spoločenského
života a netreba si ju pliesť so zdravotnou starostlivosťou.
Zákon momentálne neumožňuje žiadateľovi
požiadať o
osobnú asistenciu po 65-tom roku života, ale môže v nej iba
pokračovať, pokiaľ mu bola priznaná pred dovŕšením 65-teho
roku života. Druhým príspevkom je príspevok na kúpu auta. Ak
si predstavíme situáciu, že človek po 60-tke ešte stále pracuje,
odvádza dane, je vitálny a tým pádom pre štát výhodný, ale
v 65-tich sa mu stane nehoda, alebo ochorie tak, že ostane
ZŤP, tu ho už zákon diskriminuje vekovou hranicou 65 rokov. To
nedáva zmysel. Ak sa teda posunul dôchodkový vek, vitalita
a aj vek dožitia, neposunula sa adekvátne k tomu hranica
nároku na poskytnutie týchto príspevkov. Preto chcem svojim
návrhom posunúť túto hranicu zo 65 rokov, ktorá je už dávno
prekonaná a neaktuálna, na 75 rokov. Umožní sa tak osobám s
ťažkým zdravotným postihnutím dlhšie a kvalitnejšie sa zapájať
do bežného spoločenského života aj v aktívnom seniorskom
veku, kedy sú pre nich tieto služby naozaj ešte potrebné a
nevyhnutné.

Blíži sa vianočný čas a nadchádzajúci koniec roka
je aj časom bilancovania a vyslovovania prianí.
Ja si prajem, aby sme už prestali zatvárať oči nad
situáciou rodín so zdravotne znevýhodnenými
členmi a im poskytli reálnu pomoc, takú, aby
nemuseli živoriť. Aby matky bez partnera
nemuseli vychovávať deti v permanentnom strese
z existenčných starostí. A v neposlednom rade,
aby sme dokázali rodiny sociálne zaistiť tak, aby
sa v krízových situáciách, ktoré život prináša,
nerozpadávali. Veď už v detskom veku nás
rodičia učili, že máme slabším a chorým pomáhať.
Spomeňme si prosím na to.
PETRA KRIŠTÚFKOVÁ
Podpredsedníčka hnutia SME RODINA – Boris Kollár
Poslankyňa NR SR, Vedúca pracovnej skupiny Rodina,
sociálne služby a zamestnanosť
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podpredsedníčka hnutia pre sociálne veci
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Peter Štarchoň: OCHRANA OSOBNÝCH
ÚDAJOV NA SLOVENSKÝ SPÔSOB

ČÍTAJTE NA STRANE 7

Ak máte otázky alebo
pripomienky k tejto téme,
posielajte ich na:
bezpecnost@hnutie-smerodina.sk

KEĎ INŠPEKTORI PRÁCE ZAZVONIA V
SEREDI NA BRÁNE, SRBI UTEKAJÚ
Z FABRIKY ZADNÝM VCHODOM
Milan Krajniak
Vo firme FM Slovenská sa
používajú špinavé praktiky, ktorými
posielajú Slovákov preč a nahrádzajú
ich Srbmi. Vo výrobe pracuje už 80
percent Srbov, hoci pred dvoma
rokmi tu boli iba piati. Najskôr krátka
rekapitulácia:

optimálnych by bolo maximálne 20
percent agentúrnych pracovníkov vo
firmy.
Tretím
krokom
by
malo byť zníženie odvodov pre
zamestnávateľov, aby mohli zvyšovať
platy slovenským zamestnancom bez
ohrozenia
konkurencieschopnosti
firmy.

Špinavé praktiky
V apríli tohto roku bola
podpísaná
v
FM
Slovenská
nová kolektívna dohoda. Platy
zamestnancov mali s prémiami
stúpnuť až do 19 percent. Ľudia boli
spokojní, ale to ešte netušili, čo na
nich vedenie fabriky chystá.
Manažment
firmy
zrazu
zriadil novú pracovnú pozíciu „kľúčový
operátor“, ktorú ponúkajú iba Srbom.
Slovenskí zamestnanci môžu zastávať
iba pracovnú pozíciu „operátor“, tak
ako doteraz. Manažment tým obišiel
čerstvo podpísanú kolektívnu zmluvu.
Slovenskí
zamestnanci
zrazu zistili, že im bez udania dôvodu
k výplate nevyplácajú sľúbené prémie.
Spolu s tým začali hromadne dostávať
tzv. „vytýkačky“ – upozornenia na
porušovanie pracovnej disciplíny. Ale
„vytýkačky“ dostávajú iba slovenskí
zamestnanci, viacerí z nich pracujú
vo firme 12 rokov. Oveľa menej
kvalifikovanejší Srbi sú v pohode.
Keď
sa
slovenskí
zamestnanci sťažovali, že nerozumejú
svojim srbským majstrom, alebo
svojim srbským podriadeným, dostalo
sa im takejto rady: „Naučte sa srbsky!“
Keď sa sťažovali, že viacerí Srbi robia
vo firme „bez papierov“, manažment
im povedal, že sa majú starať o seba.
Počet Srbov vo firme za posledné
dva roky stúpol z 5 na 300, situácia sa
však ďalej zhoršuje. Vo výrobe dnes
pracuje iba 20 percent slovenských
zamestnancov, zvyšní sú Srbi.
Zamestnanci
prostredníctvom OZ KOVO iniciovali vo firme
kontroly z Národného inšpektorátu
práce. A vtedy začala tragikomédia.
Vždy keď prišla kontrola, Srbi neboli
v práci. Keď sa ich na druhý deň
slovenskí zamestnanci pýtali prečo
neprišli, odpovedali im, že dostali
pokyn zostať doma. Manažment
proste dostal echo...
Prišla však aj neohlásená
inšpekcia. Vtedy ju zdržali na hlavnej
bráne až dovtedy, kým Srbov
neodviedli z výroby zadnou bránou a
neodviezli ich preč. Inšpektori potom
samozrejme nezistili nič.

Komu má pomáhať ekonomická
politika – ľuďom alebo veľkým
zamestnávateľom?

V Seredi sa nezhoršuje
situácia iba v FM Slovenská, s.r.o.,
ale aj v meste. Podľa informácií
od viacerých zamestnancov už
presiahol počet Srbov v Seredi 10
percent obyvateľov mesta nad 18
rokov. Niektoré zamestnankyne sa
boja večer chodiť samé po meste,
pretože v Seredi stúpa počet
výtržností a drobnej kriminality.
Na
základe
vyššie
uvedeného sa zamestnanci FM
Slovenská chystajú na ostrý štrajk.
Rozumiem im a určite ich prídem
podporiť. Zatiaľ na nich totiž
každý kašle, aj dnes som tam bol
z parlamentu jediný.
Namiesto sociálnych balíčkov by
sa mala vláda konečne zobudiť
Počet cudzincov zo štátov
z mimo EÚ na Slovensku raketovo
stúpa. Upozornil som na to aj
v tomto článku. Odvtedy prešlo len
pár týždňov a máme nové čísla,
z ktorých vyplýva, že počet ľudí
z mimo EÚ pracujúcich na Slovensku
stúpa o viac ako tisíc ľudí mesačne.
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Nemám nič proti Srbom
alebo Ukrajincom, ak sú na Slovensku
zamestnávaní v súlade s našimi
zákonmi. Ale nie sú. Slovenskí
zamestnanci sú navyše šikanovaní,
aby ich mohli dostať čím skôr preč.
Vláda by sa mala zobudiť čím skôr,
inak si veľkí zamestnávatelia urobia zo
Slovenska eldorádo lacnej pracovnej
sily dováženej zo štátov z mimo EÚ.
Riešení vidím niekoľko. Aby
sa situácia nezhoršovala, vláda by
mala okamžite obmedziť udeľovanie
pracovných povolení pre ľudí z mimo
EÚ. Aj Nemecko a Rakúsko chránilo
roky svoj pracovný trh pred našimi
zamestnancami, a to sme boli členmi
EÚ. Podobne sa musíme správať aj my
voči Srbom a Ukrajincom, ak chceme
chrániť našich ľudí, ich pracovné
miesta a najmä výšku ich platov.
Druhým krokom je to,
na čom som sa v Seredi zhodol
s predsedom OZ KOVO Emilom
Machynom: Na Slovensku musíme
zákonom
obmedziť
percento
agentúrnych pracovníkov, ktorých
môže
zamestnávateľ
zamestnať.
Toto percento je ešte vecou diskusie,

hnutie-smerodina.sk

Veľkí zamestnávatelia sú na
Slovensku vítaní. Vláda im udeľuje
investičné stimuly a skladáme sa na
to všetci. To by bolo v poriadku, keby
z toho mali prospech najmä slovenskí
zamestnanci. Lenže na Slovensku
sa čoraz viac presadzuje takýto
scenár: Štát pomôže nadnárodnému
koncernu, ten postaví fabriku, ale
zamestnáva v nej ľudí zo štátov, ktoré
sú mimo EÚ.
V tomto scenári vyhráva
vláda, lebo sa má čím pochváliť.
Vyhrávajú vládni „kamoši“, ktorí
vykupujú pozemky alebo stavajú
fabriku. Vyhrávajú aj nadnárodné
koncerny, lebo zo Slovenska vyvezú
väčšinu zisku von. Ale slovenskí
zamestnanci
začínajú
prehrávať.
Nielenže im kvôli dovozu lacnej
pracovnej sily zvonku nerastú platy,
teraz začínajú prichádzať aj o prácu.
Jednou vecou som si istý.
Dnes už nestačí iba kritizovať vládu
v parlamente. Musíme sa ísť zastať tých
konkrétnych ľudí, o ktorých živobytí sa
práve dnes rozhoduje. Tu totiž nejde
iba o FM Slovenská, s.r.o., o Samsung
alebo o Jaguar. Nadnárodné koncerny
na Slovensku veľmi pozorne sledujú,
či sa našich zamestnancov zastaneme
alebo nie. Ak budú vidieť, že sme sa
na našich ľudí nevykašľali, potom
nebudú môcť nahrádzať slovenských
zamestnancov lacnejšími cudzincami.
A budú musieť Slovákom konečne
zvýšiť platy.

Želám Vám požehnané a
milostiplné Vianoce prežité
v kruhu svojich blízkych!
Bc. MILAN KRAJNIAK
Podpredseda hnutia
SME RODINA - Boris Kollár
Vedúci pracovnej skupiny Národná
bezpečnosť

Ak máte otázky alebo
pripomienky k tejto téme,
posielajte ich na:
socialneveci@hnutie-smerodina.sk

Miloš Svrček: ĎALŠÍ VEĽKÝ DIAĽNIČNÝ
PROJEKT BUDE V OMEŠKANÍ. NA
SLOVENSKU JE TO UŽ
ŠTANDARDOM
ČÍTAJTE NA STRANE 8

AKO POMÔCŤ DEŤOM
S PORUCHAMI VÝVINU REČI?
Adriana Pčolinská

V Slovenskej republike čoraz viac detí trpí rôznymi formami
porúch vývinu reči. Jednou z mnohých je napríklad i neschopnosť
používať správne jednotlivé hlásky alebo skupiny hlások
v komunikácii. Dyslália patrí medzi najčastejšie poruchy schopnosti
komunikovať. Znamená to, že dieťa niektoré hlásky vynecháva,
zamieňa alebo zle vyslovuje. Táto porucha by sa nemala
podceňovať, môže byť totiž aj prvým príznakom vážnejšieho
neurologického ochorenia alebo signalizovať poruchu sluchu
alebo celkového vývinu. Všeobecne by malo platiť, že ak je reč
dieťaťa nezrozumiteľná a jeho výslovnosť je niečím nápadná,
mal by ho vyšetriť logopéd a pracovať s ním. Preto sa navrhuje,
aby bola dyslália zachytávaná a následne odstraňovaná už
v materských školách.
Na najbližšiu schôdzu NR SR preto predkladám už po
druhýkrát návrh zákona o logopédoch. Cieľom návrhu
zákona je zabezpečiť logopedickú starostlivosť u detí a
žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou tak, že
zo zákona umožníme školskému logopédovi pracovať
s deťmi, ktoré to potrebujú priamo v materských školách a
v základných školách, čo napomôže k zdravému vývoju dieťaťa
a jeho príprave na život v spoločnosti. Za kľúčové považujeme
práve pôsobenie školského logopéda na úrovni materských
škôlok, nakoľko včasná diagnostika a následná pravidelná
intervencia v prirodzenom prostredí škôlky je nevyhnutným
predpokladom pre zdravý osobnostný rozvoj dieťaťa
v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej
a estetickej. Inými slovami, zdravý vývin reči utvára predpoklady
na ďalšie vzdelávanie a preto by sme ho nemali zanedbať.
Zároveň by sme takto oslobodili rodičov a deti od doterajších
viactýždňových čakacích lehôt na vyšetrenie u logopéda a
odbremenili ich aj od nutnosti čerpať si na tento účel voľno v práci.
SME RODINA, ktorá pomáha.

Milí priatelia, všetkým vám prajem krásne, pokojné
a požehnané Vianoce v kruhu vašich rodín a blízkych
a v novom roku v prvom rade pevné zdravie, k tomu
kopec lásky, šťastia a splnených snov. Nech sa nám
v našej krajine žije stále lepšie a teším sa, že naše
hnutie SME RODINA - Boris Kollár bude môcť aj
v novom roku 2018 čeliť novým výzvam a pomáhať
Vám tak žiť lepší a dôstojnejší život.
Doc. PeadDr. ADRIANA PČOLINSKÁ PhD.
Poslankyňa NR SR a vedúca
pracovnej skupiny Školstvo
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Ak máte otázky alebo
pripomienky k tejto téme,
posielajte ich na:
ekonomika@hnutie-smerodina.sk

EKONOMIKA

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV NA
SLOVENSKÝ SPÔSOB
Peter Štarchoň

Je tomu už takmer dva roky, čo
Európsky parlament a Rada EÚ vydali
Nariadenie č. 2016/679 o ochrane
fyzických
osôb
pri
spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov známe aj ako GDPR
(General Data Protection Regulation),
ktoré sa začne uplatňovať 25. mája
2018. Jednotlivé členské krajiny EÚ
tak mali k dispozícii priestor pre
jeho transpozíciu do vnútroštátnych
právnych poriadkov.
Aktuálne vládnou koalíciou schválený
návrh zákona však ide nad rámec
nariadenia, a to vo viacerých oblastiach,
ktoré boli pripomienkované už v rámci
legislatívneho
procesu.
Celkový
počet pripomienok presiahol hranicu
jednej tisícky, z nich len niektoré
zákonodarca reflektoval. Vzhľadom
na limitovaný priestor magazínu sa
v nasledujúcom texte budeme
venovať len niekoľkým z nich.
V prvom rade (na rozdiel od nariadenia,
podľa ktorého je možné za oprávnený
záujem považovať aj priamy marketing,
resp. spracúvanie osobných údajov
na účely priameho marketingu)
nerešpektuje špecifiká priameho
marketingu na spotrebiteľskom trhu.
Praktické uplatňovanie zákona tak
bude mať negatívne konzekvencie
pre
podnikateľské
subjekty
využívajúce priamy marketing ako
jednu z hlavných podnikateľských
činností
(direct
marketingové
agentúry, agentúry poskytujúce tzv.
lettershop, spoločnosti poskytujúce
spracovanie dát a pod.), ako aj pre
subjekty zabezpečujúce doručovanie
priamych poštových zásielok (direct
mailov) vďaka predpokladanému
poklesu ich celkového počtu, či
celkovo pre celý rad primárne malých
a stredných podnikov, ktoré priamy
marketing využívali predovšetkým
z dôvodov jeho vysokej efektivity
vo vzťahu k nákladom, ako aj pre
neziskové
organizácie,
nadácie,
fondy, ale aj záujmové združenia,
ktoré priamy marketing využívali
pre potreby fundraisingu. Jediná
úľava sa týka vedenia záznamov
o
spracovateľských
činnostiach
v prípade zamestnávateľov s menej
ako 250 zamestnancami. Ďalšou
z nepríjemných konzekvencií môže
byť aj nárast objemu neadresnej
distribúcie, ktorá bude zahlcovať naše
poštové schránky.
Samotná
implementácia
GDPR
naviac so sebou prináša vysoké
náklady a nevyhnutné investície do

existujúcich informačných systémov,
a to rádovo v rozsahu od tisícov
po milióny eur (v závislosti od typu
a veľkosti prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa), ktoré v konečnom
dôsledku budú buď prenášané do
cien produktov na trhu alebo zákon
jednoducho nebude či už vedome
alebo
nevedome
rešpektovaný.
V prípade jeho porušenia však hrozia
likvidačné pokuty. Pri nich sa uvádza
len ich maximálna výška, ktorú môže
Úrad na ochranu osobných údajov
udeliť, a to 20 000 000 eur alebo
4% celkového svetového ročného
obratu za predchádzajúci účtovný
rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia,
v zákone absentujú jednotlivé sankčné
pásma... Spýtal sa vôbec niekto,
ako sú napríklad aj orgány verejnej
moci či verejnoprávne inštitúcie či
ďalšie organizácie pôsobiace v rámci
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verejného sektora pripravené na
implementáciu GDPR? Vedia vôbec,
že im pre zmenu hrozí pokuta až do
výšky 10 000 000 eur (alebo ako
explicitne uvádza zákon ak ide o
podnik do 2 % celkového svetového
ročného obratu za predchádzajúci
účtovný rok)? I tu sankčné pásma
absentujú.
Čo v ňom paradoxne nechýba, je
sadzobník
správnych
poplatkov,
ktorý sa dotýka aj kódexov správania,
ktorý
môže
prijať
združenie
zastupujúce
prevádzkovateľov
alebo sprostredkovateľov či iný
subjekt, ktorý ich zastupuje. Kódexy
všeobecne idú nad rámec zákona a
mali by sa podporovať. Na Slovensku
ich prijímanie bude podmienené
potvrdením o zaplatení správneho
poplatku, ktorý je vo výške 1000 eur
(ten je rovnaký i v prípade konania o
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zmene kódexu správania!). Bez
komentára.
Mediálne známou konzekvenciou
uplatňovania zákona je v súvislosti
s ponukou služieb informačnej
spoločnosti vyžadovanie súhlasu
so spracovaním osobných údajov
zákonného zástupcu v prípade, ak
má dotknutá osoba menej ako 16
rokov. Ak má zákonodarca obavy,
týkajúce sa „nezodpovedného“
správania maloletých primárne
v online prostredí, prečo to miesto
reštriktívnych
opatrení
nerieši
zvyšovaním
marketingovej
a
IT gramotnosti tak, ako je to aj
v
prípade
už
existujúcich
programov
orientovaných
na
finančnú gramotnosť? Paradoxne,
maloletí
sú
trestnoprávne
zodpovední od veku 14 rokov, ich
priestupková zodpovednosť je od
veku 15 rokov, samotný občiansky
preukaz získavajú vo veku 15 rokov,
no otvoriť si napr. profil na sociálnej
sieti bez súhlasu rodiča budú môcť
až od 16 rokov.
A tu už vidíme ďalší priestor, v rámci
ktorého sa bude tento zákon v praxi
porušovať. Je dosť možné, že toto
bude jeden z najporušovanejších
zákonov, pričom toto porušovanie
bude
vo
väčšine
prípadov
neúmyselné, minimálne v prípade
mladých
dospievajúcich
ľudí,
či živnostníkov alebo malých a
stredných podnikov a neziskových
organizácií, ktoré si vôbec nemusia
uvedomovať, že takýto „zákon“
nadobudne účinnosť 25. mája 2018.
Zákon, ktorý pri jeho praktickom
uplatňovaní
môže
dokonca
vytvárať väčšiu právnu neistotu,
než samotné nariadenie známe ako
GDPR, zákon, o ktorom môžeme
dôvodne predpokladať, že bude
predmetom celého radu noviel,
ktoré budú naprávať jeho aktuálne
znenie.

Politikmi
a
politikou
nerušené sviatočné chvíle
Vianoc v kruhu najbližších
želám nám všetkým!
#pf2018
prof. Mgr. Peter Štarchoň PhD.
Poslanec NR SR a člen pracovnej
skupiny Ekonomika a financie

Ak máte otázky alebo
pripomienky k tejto téme,
posielajte ich na:
kancelaria@hnutie-smerodina.sk

Dušan Doliak: ZNÍŽENIE NÁKLADOV
NA ZDRAVOTNÍCTVO
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ĎALŠÍ VEĽKÝ DIAĽNIČNÝ PROJEKT BUDE
V OMEŠKANÍ. NA SLOVENSKU JE TO
UŽ ŠTANDARDOM
Miloš Svrček
Pred nedávnom sa v médiách v tichosti
objavila informácia, že výstavba 60
kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest
v okolí Bratislavy cez projekt verejnosúkromného partnerstva (PPP) bude
v omeškaní, pričom to priznal sám
minister dopravy Árpád Érsek (MostHíd) na stretnutí s novinármi. Oficiálne
uviedol, že meškanie by malo
trvať 8 mesiacov, pričom pre Vašu
informáciu, len v septembri tohto
roka získalo právoplatnosť posledné
stavebné povolenie. Stavebné práce
na úsekoch s dlhodobo platným
povolením začali až v auguste 2017,
hoci pôvodne mali práce začať už na
jar tohto roku.
Diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7
stavia štát cez PPP projekt. Znamená
to, že cesta bude postavená cez
vlastné peniaze koncesionára a vláda
bude jej výstavbu a prevádzku splácať
v tridsať rokov trvajúcej koncesnej
lehote. Celkovo tak ako daňoví
poplatníci zaplatíme koncesionárovi
1,8
miliardy
eur,
presnejšie
každoročne 56 miliónov eur v podobe
pravidelnej ročnej platby. Zmluvu
s víťazným konzorciom Cintra zo
Španielska podpísal bývalý minister
dopravy Roman Brecely zo Siete. Ten
svojim podpisom uzavrel prípravu
projektu, ktorý začal obstarávať
ešte jeho predchodca Ján Počiatek.
Z verejne dostupných zdrojov
vyplýva, že diaľnica D4 aj rýchlostná
cesta R7 by sa podľa pôvodných
termínov mali dokončiť v roku 2020.
Je však viac ako isté, že pôvodný
termín dostavby stavbári už nestihnú,
keďže predpoklad na dĺžku výstavby
je stanovený na 4 roky. Ak sa výstavba
začala v auguste tohto roku, podľa
odhadov by celý obchvat Bratislavy
mohol byť dokončený na prelome
rokov 2021/2022.
Pamätáte si, ako Ministerstvo dopravy
pôvodne tvrdilo, že sa bude stavať
už na jar 2016? Tým získal projekt
PPP samozrejme značný náskok voči
tradičnému verejnému obstarávaniu.
Realita je však bohužiaľ iná a ako inak,
nikto nie je zodpovedný ani za uvedené

nepravdivé vstupné informácie, ani za
oneskorenie výstavby. Celý proces
výstavby zabrzdili problémy ohľadne
výkupu pozemkov pod cestami,
ktoré budú súčasťou bratislavského
obchvatu. Apropo pozemky pod
budúcim
obchvatom
Bratislavy.
Minister dopravy bol v minulosti už
viackrát vyzvaný, aby zverejnil všetky
zmluvy o výkupe pozemkov pod
úsekmi diaľnice D4 a rýchlostnej
cesty R7. Aj napriek skutočnosti, že je
verejne známe, že minister dopravy
má k dispozícii viacero právnych
stanovísk, že zmluvné kontrakty je
možné zverejniť, nemá vôľu urobiť to.
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V tejto súvislosti sa verejne vyjadril,
že si počká na stanovisko Ministerstva
spravodlivosti SR, alebo prokuratúry,
pričom jeho stranícka kolegyňa
Žitňanská sa vyjadrila, že Národná
diaľničná spoločnosť je povinná
sprístupňovať zmluvy, ktoré sa týkajú
pozemkov pod budúcim obchvatom
Bratislavy. Je zrejmé, že zverejniť, kto
stojí za procesom, ktorý je spojený s
kúpou pozemkov pod diaľnicou za
360 miliónov eur je veľmi citlivé a pre
vládnych politikov aj nežiadúce.
Komplikácie ohľadne uvedeného
PPP projektu sú známe už od
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začiatku jeho prípravy. V tejto
súvislosti
musel
parlament
narýchlo bez pripomienkového
konania schvaľovať novelu zákona
o jednorazových mimoriadnych
opatreniach z dôvodu hroziacich
kompenzačných
udalostí
od
koncesionára pre neodovzdané
pozemky od štátu na ktorých sa už
malo začať stavať. Expresne došlo
k zmene zákona, aby Vláda SR
mohla vydať stavebné povolenie
na tie pozemky, ktoré ešte celkom
nevlastní. Momentálne je zákon
na Ústavnom súde SR napadnutý
časťou poslancov NR SR z dôvodu
existencie
domnienky
jeho
protiústavnosti. Zaujímavý je taktiež
fakt, že Vláda SR strašila občanov
Slovenska, ako aj poslancov
v parlamente, že v prípade ak
sa neschváli spomínaná novela
dôjde k značným hospodárskym
škodám. Výsledok je však taký,
že aj napriek schváleniu uvedenej
novely sa s intenzívnou výstavbou
stále nezačalo a stavba je oproti
predpokladanému
začiatku
výstavby v omeškaní viac ako
rok. V tejto súvislosti by ma však
zaujímalo, prečo štát pri PPP
projekte D4 a R7 neriešil najprv
dosiahnutie
právoplatnosti
stavebných povolení a až následne
podpis koncesnej zmluvy. Vláda
a štát by sa týmto pragmatickým
krokom
vyhla
možným
kompenzačným udalostiam zo
strany koncesionára, ktorý si ich
môže uplatniť v nadväznosti na
oneskorené odovzdanie pozemkov
od štátu na ktorých sa malo už
začať stavať. Čo je však najhoršie
je tá skutočnosť, že kolóny pred
a v hlavnom meste na ktoré sme
už tak zvyknutí budú ťažko skúšať
našu trpezlivosť minimálne do roku
2022.

V Novom roku veľa pohody,
šťastné náhody, žiadne
nehody, významné dohody,
úsmevné príhody a ďalšie
života výhody!
JUDr. MILOŠ SVRČEK, PhD., LL.M.
Generálny manažér hnutia
SME RODINA- Boris Kollár
Vedúci pracovnej skupiny Doprava

Jaroslav Karahuta: PÔDOHOSPODÁRSTVO
NIE JE O MLÁTENÍ PRÁZDNEJ SLAMY

Ak máte otázky alebo
pripomienky k tejto téme,
posielajte ich na:
kancelaria@hnutie-smerodina.sk
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ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE V RÉŽII
ŠTANDARDNÝCH STRÁN
„ Mô j o d k az pre Was hi ng t o n je v e ľ m i je d no d u c h ý . Po s t a v t e s a tv á rou s ku toč n os ti.
B u ďt e l í d ram i . De m o n š t r u jt e zo d p o v e d no s ť . Za s a d zu jt e s a o p rin c ipiá ln e kompromis y.
A po c ho p t e , že v a š o u p rá c o u je h ľ a d a ni e r i eš en í.”
Kenneth Chenault, generálny riaditeľ American Express
Josef Vašuta
Blížia sa Vianoce a veľa našich spoluobčanov si nemôže
dovoliť kúpiť darčeky a dokonca ani v potravinách si nemôžu
kúpiť to, čo by chceli. Ako keby sme mali dve Slovenská. Jedno
Slovensko je Bratislava a prívrženci vládnej koalície. Akurát včera
vysvetľovala nejaká herečka, že na Vianoce je potrebné ísť na
nákupy do Londýna. A potom sme tu my. Stojím vo Svidníku
v obchode za paňou a vidím, ako prerátava drobné.
V košíku má mlieko, maslo, rožky a najlacnejšiu salámu.
Spomenul som si na citát generálneho riaditeľa, ktorý tu
píšem vyššie. Ako môže vládna koalícia niečo riešiť, keď neprizná
skutočnosť. Stále len vykrikujú, ako sa máme dobre, ako klesá
nezamestnanosť. Ale my, čo tvoríme väčšinu Slovenska vieme,
že to tak nie je. Práca sa hľadá čoraz ťažšie. A ponúk je čoraz
menej a sú čoraz horšie platené. Tak to je. My sme to druhé
Slovensko.
Veľa ľudí, ktorých stretnem mi hovorí o tom, že sa u nich
strieda pocit hnevu a pocit zúfalstva. Nedokážu pozerať správy,
lebo tam hovoria, akí sme úspešní, ale oni to necítia. Vždy keď
ich počúvam, si poviem, že prvú vec, ktorú si musíme priznať
je, že to už nie je tak ako to bolo pred pár rokmi. Ceny energií a
základných potravín sú príliš vysoké. Ako o tom môže rozhodovať
vláda, ktorá nevie, čo sa deje?
Čakám trošku líderstva. Čakám, kedy niekto povie: „Viem,
čo sa deje a viem, čo je potrebné urobiť“. A keď povedia konkrétne
kroky, chcem počuť aj to, čo nám to prinesie, žiadne frázy.
Politika, ktorú vidím v televízii je na kilometre vzdialená
tomu, čo chcem robiť ja a aj my všetci v hnutí SME RODINA Boris Kollár. Ja nevidím automobilky a ich robotníkov zo Srbska
či Rumunska. Nie. Ja vidím vás, ktorých stretávam denno-denne.
Vidím, že si už nemôžete dovoliť teplý obed a namiesto toho si
začnete nosiť do práce krabičku s jedlom, aby ste ušetrili. Myslíte
si, že som si to nevšimol?

Prichádzajú Vianoce, a tak rád by som každému
z Vás pomohol, ale voľby sú ešte ďaleko. Tak to prosím
ešte chvíľu vydržte! Potom príde zmena...
Šťastné a veselé!
JOSEF VAŠUTA
Podpredseda hnutia SME RODINA – Boris Kollár
pre regióny
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Ak máte otázky alebo
pripomienky k tejto téme,
posielajte ich na:
ekonomika@hnutie-smerodina.sk

EKONOMIKA

ZNÍŽENIE NÁKLADOV
NA ZDRAVOTNÍCTVO
Dušan Doliak
Starý vtip hovorí, že Japonci jedia
málo tuku a majú menej infarktov
ako Američania. Mexičania jedia
veľa tuku a majú menej infarktov
ako Američania. Číňania pijú málo
červeného vína a majú menej
infarktov ako Američania. Taliani pijú
veľa červeného vína a majú menej
infarktov ako Američania. Nemci pijú
veľa piva, jedia veľa klobás a majú
menej infarktov ako Američania.
Záver vtipu je, že jedzte a pite čo
chcete. To, čo zabíja je rozprávanie po
anglicky.
Realita je trochu iná. Pre
posudzovanie zdravotného stavu
obyvateľstva sa používajú rôzne
charakteristiky, medzi nimi priemerná
dĺžka života a HALE - priemerná
dĺžka života v dobrom zdraví.
Štatistiky sú dostupné na stránkach
Svetovej zdravotníckej organizácie
(WHO). Dnes už vieme, že rozdiely
medzi dĺžkou života v zdraví sú
dané hlavne stravou a životným
prostredím.
Presťahovanie
do
Japonska (74,9 roka) predlžuje zdravý
život a presťahovanie na Ukrajinu
(64,1) či USA (69,1) ho skracuje.
Keďže medzi vyspelými krajinami
nie je skoro žiaden rozdiel medzi
životným prostredím ani nákladmi
na zdravotníctvo, štatistici sa zhodujú
v tom, že vinníkom je strava.
Výskumníci sa rozhodli,
že tieto vedomosti využijú a dnes
už prebehlo niekoľko skúšobných
projektov. Dôvodom sú vysoké
výdavky na zdravotníctvo, veď
General Motors stoja zdravotné
náklady ich zamestnancov 3.000
dolárov na každom aute.
Generálny
riaditeľ
amerického Whole foods (dnes už
v majetku Amazonu) sa dozvedel o
pokuse poisťovne Blue Cross/Blue
Shield v Minnesote. Po absolvovaní
kurzu správnej výživy klesli náklady na
zdravotné zabezpečenie v skupinách,
ktoré ju absolvovali, o 44% ročne. A
tak Whole Foods a mnohé iné firmy
začali pre svojich zamestnancov
organizovať kurzy zdravej výživy.
Podľa
údajov
WHO
vynakladajú Japonci na zdravotníctvo
polovicu z toho čo Američania (PPP,
2014 resp. 2015). Napriek tomu
Američania žijú výrazne kratšie a ich
zdravotný stav je výrazne horší. Odtiaľ
aj pochádza často citovaný údaj, že
náklady na zdravotníctvo sa dajú
znížiť až o 84% úpravou stravy.

Ak
sa
pozrieme
na
Slovensko, tak zvýšenie výdavkov na
zdravotníctvo nám dĺžku zdravého
života nepredĺži z dnešných 68,1 roka
na Japonských 74,9 roka ani strednú
dobu života z dnešných 76,7 roka na
japonských 83,7 roka. Ďaleko pred
nami sú aj krajiny, ktoré sú oveľa
chudobnejšie: Kostarika, Kuba či
Maledivy.
Štatistici upozorňujú na to,
že človek vydrží žiť 65 rokov aj na
pomerne zlej strave v krajine, kde
nefunguje
žiadne
zdravotníctvo.
K nižšiemu strednému veku dožitia
prispievajú hlavne infekčné choroby
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ako malária, týfus, žltačka a AIDS
a potom aj detská úmrtnosť. Nič
z toho sa Slovenska netýka. Táto časť
zdravotníctva funguje spoľahlivo.
Prečo sme bližšie k Jemenu a Sudánu
ako k Japonsku či Švajčiarsku? Ak sa
pozrieme na percento ľudí, ktorí majú
normálnu hmotnosť, Slovensko na
tom nie je zle. V EÚ sme na štvrtom
mieste. Japonci vážia skoro ideálny
pomer BMI 22,5 a Slováci 26,2. Do
normálnej hmotnosti nám stačí
znížiť BMI na 25. Problém Slovenska
je, že vedieme štatistiku úmrtí na
srdcovocievne choroby vo svete
s 216 úmrtiami na 100.000 obyvateľov,
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máme ich dvakrát viac ako Dánsko
či USA.
Štatistici
hovoria,
že
problém je v tukoch. Keď sa
pozrieme na množstvo rôznych
tukov v strave, vidíme, že Japonci
jedia o 40% menej saturovaných
tukov ako my (8% vs. 13,2%), omega
6 len polovičné množstvo (4,2% vs.
8,9%), transmastných kyselín o 40%
menej (1% vs. 1,4%), cholesterolu
o 5% viac (347 mg vs. 335 mg)
a omega-3 mastných kyselín o
35% viac ako my (2000mg voči
1300mg). Zdá sa, že osveta by sa
mala zamerať na zníženie spotreby
saturovaných tukov a omega 6
mastných kyselín aspoň o jednu
tretinu. Podľa frekvencie spotreby
sú najväčšími zdrojmi syry, zákusky,
mäso z hydiny, mäsové výrobky
a vyprážané jedlá. Tieto jedlá
je potrebné nahradiť zvýšenou
spotrebou
ovocia,
zeleniny,
orechov a škrobovín.
Na osvete zdravej stravy je
zaujímavé najmä to, že náklady na
ňu môžu byť mnohonásobne nižšie
ako na zdravotnú starostlivosť.
Aj skromný rozpočet niekoľko
miliónov
eur
a
jednoduché
úpravy v spoločnom stravovaní by
dokázali podstatne znížiť náklady a
hlavne zlepšiť zdravotný stav nášho
obyvateľstva.

Prajem Vám veľa osobných
aj pracovných úspechov
v roku 2018!
ING. DUŠAN DOLIAK
Podpredseda hnutia
SME RODINA- Boris Kollár
Vedúci pracovnej skupiny
Ekonomika a financie

Ak máte otázky alebo
pripomienky k tejto téme,
posielajte ich na:
kancelaria@hnutie-smerodina.sk

PÔDOHOSPODÁRSTVO
NIE JE O MLÁTENÍ PRÁZDNEJ SLAMY
Jaroslav Karahuta

Skôr marketingová a modelingová
agentúra
ako
Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky, môžeme nazvať
úrad na Dobrovičovej 12 v Bratislave,
kde je sídlo tých, ktorí sú zodpovední
za
realizáciu
poľnohospodárskej
politiky, produkcie potravín a tým aj
výživy občanov Slovenskej republiky.
Inak to ani nemôžeme nazvať, lebo
pokiaľ by tam sedel hospodár so
zdravým sedliackym rozumom, tak by
riešil súčasnú katastrofálnu situáciu
v agrorezorte úplne inak a nehľadel
by iba na seba, ale hlavne na záujmy
a potreby väčšiny občanov Slovenskej
republiky. A pokiaľ už nemá pani
ministerka peniaze na podporu a
rozvoj potravinovej sebestačnosti,
tak by to mala aspoň verejne priznať
a nehrať sa na niečo, čo neprináleží
človeku na tak významnom poste
v riadení štátu. Tieto tvrdenia nie
sú spôsobené iba mojou bláznivou
predstavou, ale súčasnou situáciou
a
reálnymi
výsledkami
(alebo
nevýsledkami), ktoré rezort dosiahol
za posledne 2 roky. Je až fascinujúce,
ako nám viac záleží na morskom
rybolove ako na vlastnej produkcii
potravín, alebo ako nám viac záleží
na predaji francúzskeho ovčieho
mlieka ako na podpore chovu našich
oviec, alebo ako nám záleží na riešení
celoeurópskych problémov na ktoré
nemá naše ministerstvo takmer žiaden
dosah, pričom Slovenská republika
v rámci potravinovej bezpečnosti sa
nachádza z pomedzi všetkých štátov
EÚ na poslednom mieste.
S otvorenými očami sme sledovali
horlivú aktivitu šéfky agrosektoru
podporovanú hysterickými prejavmi
nášho
premiéra
o
tom,
aké
nekvalitné výrobky sa predávajú
v našich potravinárskych predajniach
a ako môžeme kupovať špičkovú
potravinársku kvalitu v neďalekom
Rakúsku. Veľmi rýchlo sa dostavil
„jojo“ efekt a ľudia každú možnú
chvíľu v období sviatkov a voľných dní
venujú nákupu potravín v neďalekých
potravinárskych
hypermarketoch
v Rakúsku, prípadne si odbehnú
do Poľska, kde údajne nie je až taká
kvalita ako v Rakúsku, ale cena
jednoducho nepustí.
Za posledných 25 rokov sa nedostalo
viac podpory zahraničným potravinám
ako za čias pani ministerky Matečnej,
ktorá neohrabanou a politicky
neprezieravou aktivitou pri dvojitej
kvalite potravín šikovne a maximálne
výrazne podporila predaj zahraničných
potravín na pultoch našich predajní.

každá kritika do radov novomenovaných
poľnohospodárov
na MP vyvoláva reakciu riadne
nahnevaného sršňa, aj keď úrad
pani ministerky robí všetko preto,
len aby sa nenarušil image rezortu
a jej osoby, ktorá je v médiách
pomaly viditeľnejšia ako pani
Vinczeová, alebo Peter Sagan.
Rozdiel je akurát v tom, že oni
majú za sebou aj výsledky, kým
pani ministerka iba nesplnené
predstavy a túžby o zvýšení počtu
predávaných potravín Slovenského
pôvodu cestou lacnej reklamy za
peniaze daňových poplatníkov.
Lenže bez finančnej podpory
skutočných
(nie
papierových)
producentov potravín, ktorí majú
skutočný záujem na produkcií
potravín sa zatiaľ nepodarilo tento
stav dosiahnuť v žiadnom zo štátov
EÚ a hádam ani nikde na svete.
Je mi úprimné ľúto viac ako
polovice Slovákov, ktorí pracujú
za minimálnu mzdu a nakupujú
podstatne drahšie potraviny ak
naši susedia v EÚ, kde ich príjmy
sú v násobkoch príjmoch polovice
pracujúcich občanov Slovenska.
Ale my sami sme si zvolili tých,
na ktorých dnes nadávame. Preto
pri najbližších voľbách voľte tých,
ktorí možno tiež urobia chyby,
ale budú prístupní tieto chyby
napraviť a hlavne budú konať
v záujme väčšiny občanov SR a nie
iba v prospech malých finančných
skupín, vďaka ktorým sa dnešní
vládni predstavitelia dostali k moci.

No bodaj by ich nekupovali, keď spolu
s našim premiérom „donútili“ veľkých
výrobcov potravín vymeniť olej za
maslo a fruktózovo - glukózový sirup
za repný cukor.
Bodkou na konci roku je maslová a
vajíčková kríza, za ktorú môžu údajne
zrušené mliečne kvóty, nedostatok
mlieka a vyvraždené západoeurópske
sliepky vďaka aplikácii zakázaného
fipronilu. Lenže zase sú argumenty
pani ministerky postavené na teplej
vode a nič z jej tvrdení nesedí, lebo
pokiaľ išlo na Slovensku maslo hore o
podstatne viac ako 100%, tak v Poľsku
maximálne o 50%, v Rumunsku skoro
vôbec a pokiaľ nám tvrdila, že je u nás
nedostatok mlieka, my sme ešte pred
niekoľkými týždňami na strednom
Slovensku posielali kravy na bitúnky
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z dôvodu finančnej podpory na
likvidáciu stavov hovädzieho dobytka.
Pričom primárnou príčinou maslovej
krízy boli špekulatívne obchody
s maslom na zahraničných trhoch,
pretože nositeľom masla je mlieko
a to nezdražilo aj napriek zvýšenej
nákupnej cene surového mlieka ani o
cent. Napríklad v Poľsku stojí liter 3,2%
mlieka okolo 0,48 EUR.
No a vajíčka sú už totálny prepadák.
Mamičky s krvným tlakom 200/110
odchádzajú z predajní s 10 vajíčkami
za takmer 3 eurá a naši bohatší susedia
v Nemecku a Rakúsku iba „čumia“, čo
sa to u nás deje, keď si u nich môžu
bez problémov kúpiť vajíčka v cene
1,10 EUR/ 10 ks.
A aj vďaka nezvládnutej situácii
v riadení rezortu pôdohospodárstva,
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Na záver by som chcel
popriať všetkým občanom
Slovenskej republiky krásne
a pokojne Vianoce, veľa
správnych rozhodnutí v
ďalšom živote a hlavne aby
každé Vaše rozhodnutie
prinášalo
Vám,
Vašim
rodinám a Vašim blízkym
iba pokoj, šťastie a radosť z
každého prežitého dňa.
MVDr. JAROSLAV KARAHUTA.
Expert pracovnej skupiny
Pôdohospodárstvo

Ak máte otázky alebo
pripomienky k tejto téme,
posielajte ich na:
zdravotictvo@hnutie-smerodina.sk

ZDRAVOTNÍCTVO

SÚČASNOSŤ SLOVENSKÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA
Zuzana Šebová
Cieľom zdravotného systému v každej krajine
je ochrana zdravia, zdravotná starostlivosť a
prostredníctvom nich záchrana života ľudí.
Zlý stav slovenského zdravotníctva nie je žiadnym
tajomstvom, je to už aj vládou priznaná skutočnosť.
Svedčí o tom aj fakt, že po rokoch vládnutia Smeru
bolo potrebné do čela rezortu dosadiť krízového
manažéra. Ten síce na začiatku tvrdil, že má voľné
ruky, ale dnes je nám všetkým už viac ako jasné, že
musí „kopať“ za oligarchov, ktorým Smer slúži.
Pravou
príčinou
všetkých
problémov
v zdravotníctve je naša vláda a teda štát. Pretože
sa oň nestará. Zlyhal ako správca aj ako regulátor.
Prenechal starostlivosť a správu iným, čo nemusel a
nemal. Štát je totiž vždy silnejší, otázka je, či ním aj
chce byť.
Riadenie zdravotníctva tak od štátu nepriamo
prebrala koalícia ľudí schopných všetkého.
Je to presne tak, ako aj mnohých iných oblastiach
nášho života. Tento akože „sociálny“ štát necháva
naozaj málo peňazí pre oblasť zdravotníctva, kde
je najmenej podnikateľov a kde väčšinu vlastní a
spravuje on sám. Naopak, obrovské množstvo financií
smeruje do sprivatizovaných častí zdravotníctva
často priamo do rúk podnikateľom v zdravotníctve).
Hoci štát spravuje skoro polovicu zdravotníctva,
z dôvodu neefektivity a zlej alokácie zdrojov mu
ostáva iba strata (spôsobená najmä nemocnicami,
ktoré sú príspevkové organizácie štátu). Zisk sa
naopak koncentruje v rukách neveľkého počtu
súkromných obchodných spoločností (PENTA, Falck,
Alpha Medical, Nephros, Medirex a iné).
Objem financií do zdravotníctva sa za posledné
desaťročie zdvojnásobil, tak prirodzene vyvstáva
otázka, prečo to potom bežní pacienti necítia?
Koho je to vina? Systému? Zákonov? Nie, je to vina
konkrétnych ľudí, ktorí mali a majú zodpovednosť
za zdravotníctvo. Konkrétnych ministrov s menami,
prípadne ich pravé ruky ako sú riaditelia VšZP. Štát
je vždy silnejší ako biznis a otázka nemá byť, či chce.
On jednoducho musí! Pretože ak štát nechce, potom
z toho niekto profituje. Žiaľ to už nie je občan, pacient.
A tak sa pýtam: „Kedy konečne začne vláda tejto
krajiny systémovo riešiť problémy rezortu a na prvom
mieste bude vždy pacient-človek?“

Na záver vám všetkým, priatelia, želám
pokojné Vianoce, plné lásky a pohody
s tými, ktorých ľúbite.
Ing. ZUZANA ŠEBOVÁ
Poslankyňa NR SR
Vedúca pracovnej skupiny Zdravotníctvo

December 2017 I číslo 7

12

hnutie-smerodina.sk

