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Výmenné lístky by sa mali zrušiť, penzisti a invalidi by nemali platiť viac ako určený limit

Poslanec SNS si zriadil
kanceláriu za štátne
vo vlastnej firme.

Poslanci aj v
tomto volebnom období zarábajú na peniazoch, čo od
štátu dostávajú na svoje kancelárie.
Šéfka
Aliancie
Fair-play Zuzana Wienk hovorí, že je to aj prípad poslanca SNS Štefana Zelníka, ktorý
si prenajal kanceláriu vo firme, v ktorej je spoločníkom.
Kanceláriu má Zelník podľa údajov Národnej rady vo
firme Žilpo v Žiline. Žilpo je
neštátne zdravotnícke zariadenie, v ktorom má ako lekár
aj ambulanciu.
Zelník tak bude mať zisk z
prenájmu vlastnej poslaneckej kancelárie vo vlastnej
firme, ktorý mu bude hradiť
štát. Včera nezdvíhal telefón,
nereagoval na SMS.
Poslanec dostáva mesačne
na kanceláriu 900 eur. Zákon
im zakazuje zriadiť si ju vo
vlastnom byte, o ďalších obmedzeniach nehovorí.
Predseda parlamentu Richard Sulík pripravuje nový
systém odmeňovania poslancov a rôznych výhod pre
nich. „Jeho súčasťou bude aj
riešenie tejto problematiky,“
povedala jeho hovorkyňa.
Niektorí poslanci si zriadili
kancelárie vo firmách, ktoré
patria ich asistentom.
Poslanec SNS Rafael Rafaj
si ju zriadil tak ako v minulom volebnom období vo firme členov SNS.
Tatiana Rosová z SDKÚ naopak zrušila kanceláriu, ktorú už mala zriadenú v Bratislave.
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V zdravotníctve by mali
nastať výrazné zmeny.
Minister chce zrušiť
odporúčacie lístky,
obmedziť doplatky
či zmeniť nemocnice
na akciové spoločnosti.

K
lekárovišpecialistovi by pacienti od budúceho roku mali opäť chodiť
priamo, bez toho, aby si museli
ísť vypýtať odporúčanie od
svojho praktického lekára.
Minister zdravotníctva Ivan
Uhliarik z KDH chce nepopulárnu povinnosť zrušiť záko-

BRATISLAVA.

nom. Ficova vláda ňou chcela
odradiť ľudí od svojvoľných
návštev špecialistov a ušetriť.
Všeobecní lekári by však aj po
novom mohli informovať špecialistu o požadovaných výkonoch a o zdravotnom stave pacienta.
Uhliarik chce tiež presadiť,
aby penzisti a invalidi neplatili
za bežné lieky viac ako určený
limit. Ak dôchodca zaplatí za tri
mesiace viac ako 45 eur a zdravotne ťažko postihnutý viac ako
30 eur, poisťovňa im všetko nad
tento limit preplatí.
Ministerstvo počíta s tým, že

Politologičke, ktorá bránila
predošlú koalíciu a radila
vicepremiérovi, minister
školstva udelil výnimku
pre jej novú katedru deň
pred odchodom z funkcie.

Politologičke
Marcele Gbúrovej, známej
najmä z obrazovky STV, sa na
konci predošlého volebného
obdobia darilo.
Bývalá vláda ju v júni vymenovala za členku Akreditačnej komisie a minister
školstva Ján Mikolaj jej 7. júla,
ani nie 24 hodín pred odchodom starej vlády, podpísal ak-

Čo sa asi zmení
l nemocnice majú byť

akciovými spoločnosťami,
l sprísni sa regulácia poisťovní,
l zmluvy medzi poisťovňami
a poskytovateľmi sa budú
musieť zverejňovať,
l poisťovne budú platiť
lekárom za diagnózu (DRG).

túto novinku využijú dve percentá poistencov. Pre poisťovne
by to podľa rezortu znamenalo

zvýšenie nákladov o sedem miliónov eur ročne.
Ľudia si budú musieť dávať
pozor, aké lieky si nechajú
predpísať a dostanú v lekárni.
Do limitu sa započíta len doplatok za najlacnejší druh lieku s
predpísanou účinnou látkou.
V praxi to bude znamenať, že
ak doktor predpíše liek s doplatkom 15 eur, ale na trhu bude najlacnejšie generikum s doplatkom napríklad len jedno euro,
do limitu sa pacientovi zaráta
len jedno euro.
Veronika Folentová
Viac na 8. strane

Stĺpček

Ivana Štulajtera

Čudnota

N

ávrh ministra
zdravotníctva
Ivana Uhliarika
na stropy poplatkov pre
penzistov a ťažko zdravotne
postihnutých je veľmi nedokonalý. Je taký nedokonalý,
že ho v danej podobe netreba
vôbec tlačiť do praxe.
Penzisti ako celok predsa
nie sú skupinou, ktorú chudoba ohrozuje najviac. Sú
medzi nimi ľudia so slušnými dôchodkami, napríklad
niektorí novodôchodcovia,
policajti či vojaci.
Rovnako sa treba zadumať, či väčšinou starší ľudia
pochopia zložitosti systému.
Od seniorov sa chce, aby aktívne zasahovali do preskripcie lekárov a s lekárnikmi
viedli fundované debaty o
cenách a účinkoch generík.
Navyše, aj byrokracia a papierovačky budú niečo stáť.
S limitmi na poplatky prišla kedysi SDKÚ.
Dnes to môže byť akurát
argument pre premiérku,
prečo je už možné zvýšiť
sadzbu DPH na lieky na štandardnú úroveň.
Keď niečo nevyjde, zvykne
sa vravieť, myšlienka bola
dobrá, zlyhala realizácia. Tu
je problematická už samotná
© SME
myšlienka.

Pakistanci postihnutí záplavami čakajú v radoch na jedlo. Európska únia včera takmer zdvojnásobila pomoc Pakistanu na 70 miliónov
eur. Povodne tam pripravili o život asi dvetisíc ľudí a dva milióny prišli o domov. Voda opadne zrejme až koncom mesiaca.
FOTO – ČTK/AP

Mikolaj dal Gbúrovej
darček na rozlúčku
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U lekárov sa chystajú zmeny

Zelník
úraduje
u seba

Monika Tódová
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Radičová nevylúčila
odvody z dividend
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reditáciu pre katedru, ktorú
zakladá v Košiciach.
Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach,
ktorú vedie jej manžel Ján
Gbúr, získala akreditáciu pre
doktorandské štúdium teórie
politiky, hoci Akreditačná komisia vzdelávanie na PhD.
stupni škole zamietla.
Gbúrová je podľa webstránky katedry aj jej vedúcou. „Je
zatiaľ poverená vedením katedry. Vedúcou katedry nebude, lebo nechceme dopustiť,
aby tam bol konflikt záujmov,“
(jgl)
povedal jej manžel.

Bude malá, miestami
zväčšená oblačnosť.
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ZAUJÍMAVOSTI
Stále vedie Harvard
Spoločnosť 500 najlepších
univerzít zostáva pre slovenské
nedosiahnuteľná.

hovorí po víťazstve nad
Spartou Stanislav Griga.
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KURZY ECB 19. 8. 2010, koľko dostanete za 1 euro

USD
1,2880

GBP
0,8233

Česko 15 CZK

CZK
24,816

HUF

278,37

Chorvátsko 7,50 HRK

PLN
3,9414

Premiérka Iveta Radičová
chce otvoriť diskusiu,
či sa budú platiť odvody
aj z vyplatených podielov
na zisku.
BRATISLAVA. Ministri Ivan
Mikloš z SDKÚ a Jozef Mihál z
SaS v daňovom a odvodovom
balíčku nenavrhli platenie daní či odvodov z podielov na
zisku. To sa môže zmeniť.
Premiérka Iveta Radičová z
SDKÚ chce s koaličnými partnermi diskutovať aj o možnosti, že by sa z podielov na zisku
platili odvody.

Dividendy zo ziskov sa od
januára 2004 na Slovensku
nezdaňujú. Daň zrušila Dzurindova vláda v rámci daňovej
reformy.
Poslanec KDH Anton Marcinčin si však vie predstaviť
zmenu k starému. „Vo svete sa
dividendy zdaňujú bežne.“
Predseda parlamentu a šéf
SaS Richard Sulík s dvojitým
zdanením nesúhlasí. Kým je
sociálny systém zásluhový,
nemali by sa podľa Sulíka platiť z dividend ani odvody.
(of)
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