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Maták z Penty: Objednávky
na našich klinikách končia
ZDRAVOTNÍCTVO l
Zuzana Matuščáková

Podľa odborníkov prinesú pokuty za externý manažment pacienta neprehľadnosť a môžu viesť k úplatkom.
©hn

Zuzana.matuscakova@mafraslovakia.sk

Bratislava – Keď si nespokojný
pacient zadá do Googlu „vyšetrenie bez čakania“, ako prvé mu
ponúkne polikliniky ProCare
z portfólia Penty. Tie však teraz
avizujú rušenie svojej konkurenčnej výhody.
Celkovo má sieť 12 polikliník,
objednávky na čas poskytuje len

päť, a to cez externý portál manažovania pacienta, keďže zariadenia nemôžu peniaze vyberať priamo už ani dnes. Návrh
ministerstva zdravotníctva, ktorý už prešiel pripomienkovaním,
aj takéto obchádzanie pravidiel
zakáže. „Aby táto sieť dokázala
fungovať, potrebujeme vyberať
poplatky,“ reagoval na včerajšej
tlačovej konferencii partner Penty Eduard Maták. Z poplatkov
majú až štvrtinu príjmov a bez

12
polikliník má sieť ProCare, ktorú
vlastní finančná skupina Penta.
Objednávky na čas poskytuje päť
z nich.

nich avizujú čakanie pacientov.
Objednávanie zadarmo nezvažujú. „Nevidím najmenšiu motiváciu poskytovateľa platiť ďalších
zamestnancov, aby robili časový
manažment, ktorý im nikto nezaplatí,“ povedal generálny riaditeľ Sveta zdravia a ProCare Marek Duban.
Podľa finančných žralokov ide
o nadštandard, o ktorý majú pacienti záujem. Ministerstvo zdravotníctva podľa hovorkyne Zuza-

ny Eliášovej nesúhlasí s vyberaním úhrad za služby, ktoré sú
plne hradené z verejného zdravotného poistenia. „Objednanie
na konkrétny termín je súčasťou
poskytovania zdravotnej starostlivosti.“
Penta verí, že rezort si návrh
ešte rozmyslí. Ubezpečuje, že sieť
polikliník neplánuje v žiadnom
prípade zatvárať. Hoci na tlačovej konferencii Maták zatvorenie
avizoval, v ohrození je len posky-

tovanie externých služieb za poplatok. Podľa analytika INEKO
Dušana Zachara by mal štát vytvoriť pozitívny zoznam poplatkov. „Zvýšilo by to istotu pacientov, poriadok v systéme a predvídateľnosť vyberania poplatkov.“
Rovnakého názoru je aj Asociácia
na ochranu práv pacienta, ktorá
sa obáva, že novým zákonom budú pacienti dotlačení k úplatkom.
Viac na strane 3, Penta sa...

Teroristi z Islamského štátu zaútočili na iránsky parlament a mauzóleum – 12 mŕtvych

Teherán – Islamský štát v stredu prvýkrát udrel v Iráne. Dve skupiny teroristov prepadli parlament a mauzóleum
ajatolláha Rúholláha Chomejního v Te-
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heráne. Bilancia obetí je 12 mŕtvych
a 42 zranených. Najprv bola ráno ohlásená streľba z parlamentu. Útočníci
prezlečení za ženy vtrhli do budovy hlav-

ným vchodom a začali strieľať, jeden
z nich sa odpálil. Po niekoľkých hodinách sa incident v parlamente skončil
zabitím štyroch atentátnikov. Hodinu

a pol po začiatku útoku v parlamente
zaútočila druhá skupina ozbrojencov
v mauzóleu. Zabili člena ochranky a zranili niekoľko ľudí, z ktorých niektorí ne-

skôr zomreli. „Bol som práve vnútri, keď
sa to stalo. Všetci boli v šoku a zdesení.
Videl som dvoch mužov, ako strieľajú
všetkými smermi,“ povedal agentúre

Reuters jeden z novinárov, ktorý bol
v parlamente. K útokom sa prostredníctvom svojej agentúry prihlásil Islamský
štát.
(CHO)

PODNIKANIE

KLIMATICKÉ ZMENY

Za klamstvá v účtovníctve
po novom štát zastaví živnosť

Nemáme vodu, hlási
časť Slovenska

Bratislava – Daňová kontrola opakovane pristihne firmu, ako nevydáva svojim zákazníkom bločky.
Incident sa skončí tak, že úrady
vezmú podnikateľovi živnostenské oprávnenie. A tak si nedobrovoľne dá od biznisu na tri roky
povinný oddych.
Po novom bude takýchto príbehov viac. Stop živnostiam sa rozšíri aj na prehrešky v účtovníctve. O právo podnikať prídu podnikatelia napríklad vtedy, keď
zaklamú v účtovných knihách, alebo si účtovníctvo nebudú viesť vô-

bec. „Zrušenie oprávnenia vnímame ako zásah do základného práva podnikať,“ reagovala generálna
sekretárka Slovenského živnostenského zväzu Miriam Bellušová.
Viac ako drobných živnostníkov, ktorí robia účtovné chyby
zväčša z nevedomosti, sa bude
novinka týkať nepoctivých eseročiek, predpokladá daňová poradkyňa Marcela Bošková. Aj tie
totiž podnikajú na základe živnostenského oprávnenia. Štát sa
chystá sprísniť pravidlá, pretože niektoré nepoctivé firmy ne-

odradia od podvodov ani vysoké
sankcie. Úrady majú túto možnosť využívať až vtedy, keď firma nebude s daniarmi vôbec komunikovať a vznikne predpoklad,
že štátu za svoje prehrešky nezaplatí pokutu, odkázalo ministerstvo financií. „Bude to mať nielen
požadovaný represívny charakter,
ale malo by to pôsobiť aj dostatočne preventívnym spôsobom,“ doplnila hovorkyňa Finančnej správa Patrícia Macíková.
(SI)
Viac na strane 4, Nepoctivé firmy...

Bratislava – Jedna z mála komodít, ktorej malo Slovensko dostatok, bola voda. V roku 2014 sa ju
rozhodli ústavne ochrániť politici
a zabrániť tak zahraničným obchodníkom skúpiť našu strategickú surovinu. V súčasnosti už máme naozaj s nedostatkom vlahy
problém. Niektoré časti Slovenska už dokonca hlásia alarmujúcu situáciu. „Momentálne už na
viacerých staniciach pozorujeme
až extrémne suché podmienky.
Konkrétne ide o Záhorie, Podunajskú nížinu, ohrozená bola aj
Košická kotlina,“ vysvetľuje Lívia

Labudová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Situáciu nezlepšujú ani búrky, ktoré
sa nad naším územím prehnali
v posledných dňoch. Na najhoršie sa pripravujú v okolí Myjavy,
ktorú sucho trápilo pred piatimi
rokmi. „Myslím si, že tento rok
to bude ešte horšie ako minulý. V našej obci má každý svoju
studňu. Zatiaľ je to v poriadku,
no čakáme, čo bude v lete,“ skonštatoval starosta obce Chvojnica
Marian Kollár.
Pokračovanie na strane 10

