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Vážení čitatelia, 

      

V tomto úvodníku Vám poskytnem informácie z rokovania Odvetvovej HSR na MZ 

SR. V utorok 16. júna 2020 sa na pôde MZ SR uskutočnilo prvé rokovanie Odvetvovej HSR 

pod vedením ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího. Za MZ SR sa rokovania zúčastnili 

aj obaja štátni tajomníci, generálny tajomník slu-

žobného úradu  a ďalší vedúci zamestnanci. Za 

zamestnávateľov boli prítomní zástupcovia ANS, 

AŠN SR, ASL, ASZŠ. Prítomní boli zástupcovia 

zamestnancov zo SOZ ZaSS a LOZ, ako stáli čle-

novia OHSR a prizvané ako nestály člen boli zá-

stupkyne OZ SaPA..  

Program rokovania na základe požiadavky SOZ ZaSS bol rozdelený do troch zá-

kladných tematických blokov. Minister zdravotníctva privítal všetkých na svojej prvej tripartite 

od nástupu do funkcie ministra. uviedol, že očakáva vecnú, pragmatickú diskusiu a množstvo 

podnetov od sociálnych partnerov. 

Materiál k Aktuálnej situácii v rokovaniach s MF SR o dofinancovaní rezortu zdra-

votníctva v tomto roku predložila riaditeľka OPMZ Zuzana Főldesová Motajová, ktorá dala do 

pozornosti niektoré prezentované údaje v materiáli o odhadovanej výške chýbajúcich financií. 

Hrubý odhad MZ SR je na úrovni medzi 313 až 450 mil. €, čo je podmienené ešte predpokla-

daným zostatkom na účtoch zdravotných poisťovní ku koncu roka.  

V rámci diskusie sa k materiálu vyjadrovali prítomní členovia OHSR. Za náš zväz 

som dal do pozornosti fakt, že materiál považujeme za výsostne informatívny s nadsadenými 

číslami v niektorých položkách, ako napr. za vyšetrovanie testov v súkromných laboratóriách. 

Ale súčasne sme uviedli aj  podhodnotenú celkovú chýbajúcu sumu na chod nemocníc a 

ďalších segmentov činností v rezorte. Na otázky sociálnych partnerov reagovala samotná 

spracovateľka materiálu i vedenie rezortu. Materiál sa vzal na vedomie aj z dôvodu, že pres-

nejšie čísla o stave chýbajúcich financií by mali byť známe okolo 25.6.2020 ako uviedol mi-

nister aj na brífingu po skončené rokovania.. 

Štátna tajomníčka MZ J. Ježíkova predkladala Priority vedenia rezortu na najbližšie 

obdobie vychádzajúce z PVV v časti zdravotníctvo. Materiál bol predložený v podobe načrt-

nutia rámcových riešení zameraných na pacienta, zdravotníckeho pracovníka, systém posky-

tovania zdravotnej starostlivosti občanom, vrátane financovania. 

Pre najbližšie funkčné obdobie plánuje ministerstvo klásť vyšší dôraz na problema-

tiku regulácie zisku zdravotných poisťovní, jasné nastavenie platobných mechanizmov medzi 

poisťovňami a poskytovateľmi, ďalej bola osobitne zdôraznená nutnosť riešenia problematiky 

tzv. základného nároku na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, cestovnej mapy pacienta, ako 

aj ochranu pacientskych práv. Osobitný dôraz bude kladený na postavenie a kompetencie 

zdravotníckych pracovníkov, ako aj ich finančné ohodnotenie. 
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V diskusii sme odprezentovali stanovisko, že od tohto materiálu sme očakávali viac konkrétnych krokov už s rozpracovanými legislatívnymi 

krokmi a predpokladanými termínmi ich predkladania počas volebného obdobia. K jednotlivým častiam materiálu sa diskutovalo pomerne roz-

siahlo. Pre nás ako zástupcov zamestnancov bolo veľmi dôležité uistenie, že ministerstvo neplánuje rušiť valorizáciu miezd v ústavných zariade-

niach. Naopak rezort chce, ako je uvedené aj v PVV navyšovať platy sestrám. Požiadal som o jednotný postup pre všetkých zdravotníckych 

pracovníkov, nielen pre jednu profesiu. Dôvodmi pre jednotný postup úpravy sú obdobné dosiahnutie stupňa vzdelávania, ich celoživotné vzde-

lávanie, náročnosť práce, ako aj tímová práca a potreba všetkých profesií, ktoré spolupracujú na pracoviskách. dali sme do pozornosti, že už v 

tomto roku sú niektoré základné tarifné platy (u 13 profesií) podľa zákona č.578/2004 Z. z. o poskytovateľoch ....nižšie ako sú sumy v ZP v §120 

a jeho šiestich stupňoch. Veľká diskusia sa niesla k problematike pomenovania praktická sestra verzus zdravotnícky asistent. Zástupkyne OZ-

SaPA podporili text PVV, kde je uvedený návrat k pomenovaniu zdravotnícky asistent. Sociálni partneri ASL, ANS, SOZ ZaSS a ASZŠ, ktorých 

prezident predložil aj tabuľkový prehľad o počtoch študentov v porovnaní rokov 2018 a 2020, kde stúpol záujme o štúdium v štúdiu praktická 

sestra o 40,34 %. Zástupcovia ANS uviedli, že k nim nastúpilo už okolo 400 absolventiek tohto odboru a podporujú ponechanie názvu praktická 

sestra. Minister zdravotníctva uviedol, že majú za cieľ plniť PVV a tak sa s najväčšou pravdepodobnosťou vrátime k pomenovaniu zdravotnícky 

asistent pri ponechaní súčasných kompetencií. Diskusia sa niesla aj o situácii a predstave ministra k úlohám Úradu pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou. K zhode prišlo i v podpore hľadania riešenia k obmedzeniu zisku zdravotných poisťovní, ktoré sú tiež v PVV. Dali sme opätovne 

do pozornosti  hľadanie zdrojov napr. v znížení správneho fondu zdravotných poisťovní. Po zodpovedaní otázok prítomných a doplnení do textu 

materiálu o dostavbe novej UN v Bratislave, Martine a rekonštrukcii FN v B. Bystrici uviedla štátne tajomníčka, že rezort chce pokračovať na 

optimálnom nastavení systému DRG. Zúčastnení sa zhodli na tom, že ide o ambiciózne ciele, dôležitá však bude konkrétna podoba a implemen-

tácia opatrení na dosiahnutie týchto cieľov. Materiál sa vzal na vedomie s tým, že sa budú rozpracovávať jednotlivé zámery a tie budú predmetom 

dialógu na nasledujúcich rokovaniach OHSR na MZ SR. 

Predložený bol materiál k priebehu a dôsledkoch pandémie, s ktorými sa budú musieť vysporiadať zdravotnícke zariadenia, ktorý pred-

kladala poverená generálna riaditeľka OVVHR M. Verešová. Po jeho odprezentovaní sa otvorila diskusia. Ako jediný sa k tomuto materiálu vyjadril 

zástupca SOZ ZaSS. Poďakoval som za komplexne, prehľadne spracovaný prehľad vrátane jeho príloh. Mal som len jednu otázku k použitiu 

sumy 117 303 672 €, ktoré sú alokované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. 

Podľa odpovede bude možné tieto financie využiť na základe výziev aj v tomto roku. K otázke účelného použitia poskytnutých 8 mld. € pre SR z 

EÚ uviedol minister, že cieľom je získanie sumy cca 2,5 mld. € pre rezort na modernizáciu zariadení a rozvoj nemocničného informačného 

systému. 

V bode rôzne sme predložili do pozornosti vedeniu rezortu problematiku RÚVZ, ktorým bol rozoslaný dotazník s otázkami na ktoré nemajú 

kompetenciu odpovedať. Pýtali sme sa ministra či má vedomosti odkiaľ a za akým účelom je taký zber dát o repatriantoch a tiež o pokutách ...  

Tiež sme sa zaujímali o novelu zákona č.578/2004 Z.z. o poskytovateľoch ...., ktorou boli uložené povinnosti pre RÚVZ  v oblasti povoľovania 

mobilných odberných miest.  Dozvedeli sme sa, že ANS rokujú so zdravotnými poisťovňami o dofinancovaní a vyzerá to tak, že príde k dohode 

so všetkými tromi ZP. Rokovania vedenia MZ budú pokračovať na MF a je predpoklad, že  doplnenie financií bude nevyhnutné pre plnenie úloh 

v oblasti zdravotných služieb občanom v čo najkratšej dobe. 

Zo strany SOZ ZaSS odznela podpora pre realizáciu DRG systému v praxi, pre e-zdravie, ale najmä k realizácii zákona o dlhodobej 

sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Dostali sme uistenie, že je v NR SR predložený poslanecký návrh na riešenie náhrad za OČR alebo PN pre 

zdravotníkov, ktorí mali Covid-19 vo výške 100% a mal by byť prerokovávaný na najbližšej schôdzi. Tiež sa diskutovalo o zaradení ochorenia 

Covid-19 ako chorobu z povolania.  

Zo strany OZ SaPA bola opätovne predložená požiadavka sociálnym partnerom k ich prijatiu za stálych členov ODT, zástupcovia zväzu 

sa priklonili k riešeniu tejto otázky na základe písomnej žiadosti o stále členstvo a v súlade so Štatútom ODT. 

Rokovanie OHSR takmer po 3 hodinách záveroval minister zdravotníctva M. Krajčí, ktorý poďakoval prítomným za podnety, informácie a 

stanoviská k riešeniam a postupom pri skvalitňovaní služieb zdravotníctva pacientom, ale aj smerom k zamestnancom na pracoviskách. Poďako-

vanie je potrebné odoslať všetkým, ktorí sa podieľali na zvládnutí pandémie pri plnení zložitých situáciách v nemocniciach, ale aj v zariadeniach 

sociálnych služieb a v záchrannom systéme. Ďalšie rokovanie OHSR by sa malo konať v septembri, kde bude zásadnou témou rozpočet pre 

rezort na rok 2021. 

 

Mgr. Anton Szalay 

predseda SOZ ZaSS 

szalay@sozzass.sk 
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Sumy životného minima (k žiadostiam o pomoc členom) 

 
Podľa § 1 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov sa životné minimum považuje za spoločensky uznanú 
minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. 

Suma životného minima od 1.7.2020 do 30.6.2021 

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje 
suma alebo úhrn súm: 

• 214,83 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,  
• 149,87 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, 
• 98,08 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa. 

 
 

PhDr. Margita Vitálošová 

                                                                                                                              vnútroodborová činnosť, vzdelávanie                               

a medzinárodná činnosť 

vitalosova@sozzass.sk 

 

Deje sa niečo zaujímavé vo Vašej ZO – NAPÍŠTE NÁM 

 

Vážení členovia odborov, 

dovoľujeme si Vás upozorniť, že máte možnosť posielať nám príspevky do Informačného bulletinu. Radi 

Vám uverejníme aktuálne informácie o Vašej práci v základnej od-

borovej organizácií, ktoré môžu zaujať našich čitateľov. SOZ 

ZaSS ponúka túto možnosť ako bezplatnú službu pre všetkých 

členov. Neváhajte a zašlite nám Váš príspevok e-mailom na ad-

resu sykorova@sozzass.sk. Viac informácií Vám ochotne poskyt-

neme na telefónnom čísle 02/502 40 273. 

 

 

                                                        PhDr. Eva Sýkorová 

masmediálna činnosť, personalistika a sociálna oblasť 

sykorova@sozzass.sk 
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Stravovanie zamestnancov 
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VÝZVA k splneniu úlohy (GDPR) 

 

 

 

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, 

 

bolo Vám e-mailom zaslaných 5 materiálov potrebných k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS. Ku každému materiálu bol vypracovaný aj 

návod. Z dôvodu požiadavky predsedov základných odborových organizácií sme pre Vás pripravili alternatívne riešenie pre existujúcich členov a 

to v podobe jedného záznamu pre neobmedzený počet dotknutých osôb spolu s hromadnými hárkami. Tento materiál sme Vám následne zaslali 

e-mailom. K dnešnému dňu (25.06.2020) odovzdalo spracovaný materiál ku GDPR len 105 základných odborových organizácií. Z Bratislavského 

kraja – 12, z Trnavského kraja – 11, z Trenčianskeho kraja – 8, z Nitrianskeho kraja – 13, zo Žilinského kraja – 22, z Banskobystrického kraja – 

16, z Prešovského kraja – 13, z Košického kraja – 10.          

 

     Prosíme predsedov, ktorí tak ešte nespravili o vyplnenie materiálov a zaslanie späť na adresu zväzu. V prípade otázok kontaktujte 

PhDr. Evu Sýkorovú na telef. čísle 02/502 40 273. alebo e-mailom: sykorova@sozzass.sk. 

 

 

                                                                                                                                                                  PhDr. Eva Sýkorová 

masmediálna činnosť, personalistika a sociálna oblasť 

sykorova@sozzass.sk 
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