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Pre zákon
prichádzajú
o brigádu

Chcú menej pre sporiteľov

Novela Zákonníka práce
chcela obmedziť
agentúrne
zamestnávanie.
Poškodila aj študentom.

Minister práce Ján Richter pripravuje zmeny vo vlastnom návrhu

BRATISLAVA.
Študenti
môžu mať problém nájsť si
brigádu. Firmy strácajú záujem o ich služby. „V Žiline
klesol od marca počet brigádnikov, ktorých zamestnávame, približne o 120,
v Košiciach o 90, v Nitre
o 70,“ hovorí Jana Mesárová
z personálnej agentúry
McRoy.
Dôvodom má byť definícia zastretého dočasného
pridelenia, ktorá sa novelou dostala do Zákonníka
práce. Hlavným cieľom bolo obmedziť agentúrne zamestnávanie.
„Pred marcom bolo
možné, aby študent napríklad pracoval v pondelok
doobeda vo výrobnej hale
klienta a vykonával jednu
z ľahkých činností v rámci
výroby. Riadil a kontroloval
ho pri tom majster na zmene,“ vysvetľuje Mesárová.
Dnes by však za to dostala agentúra dočasného zamestnania pokutu.
Výsledkom je, že tento
brigádnik prišiel o prácu a
jeho výkon firma nahradila
zvýšením nadčasov interných zamestnancov.
(rag)

Minimálny dôchodok
nemá byť pre sporiteľov
v druhom pilieri rovnaký
ako čisto štátny.

Na prvý
pohľad sa javí,
že takáto úprava by
mohla byť
diskriminačná
vo vzťahu
k sporiteľom.

Rýchlo pripraviť zmeny, aby minimálny
dôchodok nedostali sporitelia
v druhom pilieri rovnako vysoký ako tí, ktorí budú mať
rentu len zo Sociálnej poisťovne.
Zdá sa, že odporúčania analytikov pre nízkopríjmových
sporiteľov zotrvať v druhom
pilieri v prípade, ak sa schváli
minimálny dôchodok v súčasnej podobne, sa vláde nepáčili. Neplatili by totiž odporúčania Sociálnej poisťovne
pre viac ako milión ľudí, aby
z druhého piliera vystúpili.
BRATISLAVA.

Monika Šajtlavová,
právnička

konštatuje právnička Monika
Šajtlavová z advokátskej kancelárie bpv Braun Partners.
Protiústavný krok

Nad spôsobom rozmýšľajú

Minister práce Ján Richter
(Smer) preto svoj návrh podľa
denníka Pravda mení. A to
tak, aby druhý pilier nebol
pre sporiteľov s nízkymi
príjmami taký výhodný, ako
pôvodne navrhoval. Akým
spôsobom sporiteľom minimálny dôchodok skráti, zatiaľ
nie je jasné. Ministerstvo na
otázky včera neodpovedalo.
„Ak príde pri posudzovaní
minimálneho dôchodku na
druhý pilier, dostane sa vláda
na veľmi tenký ľad,“ myslí si
analytik INESS Richard Ďu-
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rana. Druhý pilier je totiž súčasťou verejného dôchodkového systému. Na tom je postavená aj výplata dôchodkov
z druhého piliera, keď si sporiteľ nemôže napríklad celé
svoje úspory zobrať a nakladať s nimi podľa svojho uváženia.
Ak by minimálny dôchodok pre sporiteľov vláda krátila, v podstate by tým vyvrátila vlastné tvrdenia.

Aj právnici majú pochybnosti, či rozdielny výpočet
minimálneho dôchodku nemôže byť problematický. „Na
prvý pohľad sa javí, že takáto
úprava by mohla byť diskriminačná vo vzťahu k sporiteľom druhého piliera. V každom prípade bude závisieť od
toho, ako zákonodarca nastaví kritériá určovania výšky
minimálneho dôchodku a
čím taký rozdiel zdôvodní,“

Opozícia rovno hovorí o
protiústavnosti
takéhoto
kroku. Návrh bude dávať iné
práva na dôchodok dôchodcom, ktorí boli v prvom pilieri, a iné práva na pomoc od
štátu dôchodcom, ktorí boli v
prvom pilieri a zároveň aj v
druhom. „Nastolí sa tým protiústavný stav, ktorý potom
bude musieť riešiť Ústavný
súd,“ tvrdí Ľudovít Kaník
(SDKÚ).
Jozef Mihál (SaS) tvrdí, že
má množstvo argumentov,
ktoré by použil pri prípadnom
podaní na Ústavný súd. Ľudia
podľa neho očakávajú od penzijného systému stabilitu a
spravodlivé pravidlá.
Katarína Ragáčová
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Gréci vyberajú
peniaze z bánk
Problémy v Grécku
pokračujú. ECB im
nezvýšila objem
financií, ktoré môžu
poskytovať komerčným
bankám.
ATÉNY. Grécke banky prišli
v stredu o vklady vo výške
približne 300 miliónov eur.
To bol najväčší jednodňový
odlev vkladov od februárovej dohody s eurozónou
o predĺžení gréckeho záchranného programu. Informovala o tom agentúra
Reuters s odvolaním sa na
dvoch gréckych bankárov,
ktorí nechceli byť menovaní.
Môže to súvisieť aj s tým,
že Európska centrálna banka síce zvýšila maximálny
objem financií, ktoré môže
grécka centrálna banka poskytnúť v rámci programu
núdzovej likvidity komerčným bankám o 400 miliónov eur na zhruba 70 miliárd eur. Je to však menej
ako centrálna banka v Aténach požadovala. Uviedla
to agentúra Bloomberg
s odvolaním sa na zdroje
oboznámené so situáciou.
Podľa týchto nemenovaných zdrojov predstavenstvo ECB v stredu nevyhovelo žiadosti gréckej centrálnej banky, ktorá chcela
zvýšiť objem financií o 900
miliónov eur.
(tasr)
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