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Vážení čitatelia, 

šírenie koronavírusu na Slovensku naberá v posledných dňoch a týždňoch rozmery, 

ktoré presahujú aj najskeptickejšie očakávania 

odborníkov a dennodenne sme konfrontovaní s 

rastom počtov infikovaných. Žiaľ musíme uviesť, 

že vírus neobchádza ani tých, ktorí zabezpečujú 

služby seniorom v zariadeniach sociálnych 

služieb a ani personál v zdravotníckych lôžkových 

zariadeniach nie je imúnny. Množí sa počet 

pracovísk, kde sú zamestnanci v karanténe. Rastom počtu pozitívnych na Covid-19 sa v 

plnom svetle ukazuje poddimenzovanie stavov zamestnancov regionálnych úradov verejného 

zdravotníctva, ktorí i cez svoje enormné pracovné nasadenie nestíhajú dohľadávať kontakty. 

Situácia sa komplikuje. Celá spoločnosť očakáva reštrikčné opatrenia, ktoré nám značne 

komplikujú nielen rodinný život, ale aj ten pracovný. Vládou bol vyhlásený núdzový stav v celej 

SR. 

 V uplynulých dňoch sme zo zväzu odoslali pozvánky na krajské konferencie, ktoré sa 

mali konať od 12. do 25. októbra 2020. Obmedzenie počtov do 50 sediacich osôb na jednej 

akcii spĺňame vo všetkých 7 prípadoch. Dôležitý je však jeden fakt, ktorý my nevieme ovplyvniť 

a tým je „ochota“ funkcionárov zúčastniť sa na rokovaniach, ktoré predchádzajú rokovaniu 

Zjazdu SOZ ZaSS. Som si plne vedomý, že ohrozenie seba a svojich blízkych cestovaním vo 

vlakoch, autobusoch a napokon účasť na cca 4 hodinovom rokovaní môže mnohých odradiť. 

Napokon nemôžeme opomenúť aj fakt, že mnohé z krajských miest, kde budú konferencie 

prebiehať sú podľa epidemiológov oranžové, alebo červené a to môže byť problém aj pre 

zamestnávateľov s uvoľnením funkcionárov na rokovania a cestovanie z miesta bydliska, či 

výkonu povolania.  

Vážení funkcionári našich základných odborových organizácií,  

niektorí z vás nám už doručili elektronicky ospravedlnenie z neúčasti na rokovaniach 

z rôznych dôvodov. Preto sme zvolali mimoriadne rokovanie Výkonného výboru na štvrtok 8. 

októbra 2020 do Bratislavy.  Členovia VV sa budú novou situáciou zaoberať a prijmú závery 

korešpondujúce so znením Stanov SOZ ZaSS. Situácia nás núti odložiť krajské konferencie 

a následne aj VIII. Zjazd zväzu. Vopred ďakujeme za pochopenie. 

V dnešnom vydaní sa dočítate aj o vývoji priemerných platov v zdravotníctve za prvý 

polrok 2020. V uplynulých dňoch sme podpísali Dohodu s hotelom Flóra v Trenčianskych 

Tepliciach, na pobyty našich členov a ich rodinných príslušníkov so zľavami. Viac sa dočítate 

na našej stránke v časti aktuality. 

Prajem všetkým pevné zdravie.   

                                              Mgr. Anton Szalay 

                                           predseda SOZ ZaSS 

                                             szalay@sozzass.sk 
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Informácie z 39. rokovania Výkonného výboru SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb,                              
konaného dňa 10. septembra 2020 v Bratislave 

39. rokovanie Výkonného výboru SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb otvoril a viedol predseda SOZ ZaSS Mgr. Anton Szalay. 

1.  Kontrola uznesení z 38. VV SOZ ZaSS zo dňa 25. 06. 2020 

2.  Informácia z rokovaní odborových a iných orgánov, informácie členov VV SOZ ZaSS z regiónov 

3.  Súčasná situácia v sociálnom dialógu po rokovaní HSR SR dňa 24. 08. 2020 

4  .Žiadosti členov o sociálnu pomoc 

5.  Príprava VIII. zjazdu SOZ ZaSS a krajských konferencií predsedov ZO 

6.  Vyhodnotenie rozpočtu SOZ ZaSS za I. polrok 2020 

7.  Rôzne 

                     7.1 Pozvánka – Akadémia mladých odborárov 2020. 

.      

Prehľad činnosti SOZ ZaSS : 

Účasť na: 

 rokovaní medzi KOZ SR a zamestnávateľskými asociáciami AZZZ, RÚZ a AZP SR o výške minimálnej mzdy v SR pre rok 2021;  

 Predstavenstve KOZ SR, kde sa okrem iného rokovalo o návrhu európskej minimálnej mzdy a o činnosti Rady mladých pri KOZ SR; 

 príprave na zasadnutie HSR SR k minimálnej mzde  na rok 2021, k 13. dôchodkom a ďalším aktuálnym témam; 

 zasadnutí HSR SR, kde do programu bolo zaradených osem bodov, mimo iného aj výška minimálnej mzdy pre rok 2021, návrh zákona o 13. 

dôchodkoch, návrh zákona o dani z pridanej hodnoty, ale aj návrh zákona o dani z príjmov a návrh zákona o bankách - zástupcovia KOZ 

SR odišli z rokovania keď minister práce prerušil rokovanie v bode týkajúcom sa ustanovenia minimálnej mzdy na rok 2021 a odišiel so 

zástupcami zamestnávateľov na individuálne rokovanie; 

 mimoriadnom Predstavenstve KOZ SR, na ktorom sa diskutovalo o postupe KOZ SR  v kontexte aktuálnej situácie v sociálnom dialógu; 

 MZ SR na rozporovom konaní  k návrhu novely NV SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe 

ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. 

. 

        Pracovné stretnutia a metodická pomoc ZO:  

➢ metodická pomoc pri riešení  sťažnosti zamestnancov na nevyhovujúce vzťahy medzi zamestnancami a vedením v organizácii Domov 

dôchodcov a DSS pre dospelých v Seredi; 

➢ metodická pomoc v UN Martin; 

➢ metodická návšteva v ZO  v organizácii Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach; 

➢ metodická návšteva v organizácii Zariadenie pre seniorov a Zariadenie pre opatrovateľské služby Nad Vyšným mlynom v Kežmarku – 

uskutočnilo sa stretnutie so zamestnancami a vedením zariadenia ; 

➢ metodická návšteva v zariadení Centrum pre deti a rodiny v Martine na základe podnetu členky odborov; 

➢ účasť na schôdzi zamestnancov v zariadení DSS IDEA v Prakovciach - riešenie aktuálnych problémov ako sú nadčasy, stravovanie, 

prepúšťanie zamestnancov, organizačné zmeny... 

 

Rôzne: 

 rozhovor pre RTVS k odmenám pre zamestnancov v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb; 

 rozhovor pre Markízu – odmeny pre zdravotníkov a zamestnancov ZSS. 

  

Mimoriadne rokovanie VV SOZ ZaSS  sa bude konať dňa 8. októbra 2020 v Bratislave o 08.30 hod..  
 
 

       Ing. Daniela Pochybová                                                                                                                                                                                
podpredsedníčka SOZ ZaSS 

pochybova@sozzass.sk 
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Informácia predsedu SOZ ZaSS určená funkcionárom ZO SOZ ZaSS 
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Štatistika priemerných platov za I. polrok 2020 v zdravotníckych zariadeniach 
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Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb a Hotel Flóra Trenčianske Teplice podpísali 
DOHODU o spolupráci a vzájomných partnerských vzťahoch 

 

Predmetom tejto Dohody je poskytovanie pobytov v Hoteli Flóra Trenčianske Teplice pre členov základných odborových organizácií SOZ 

ZaSS a ich rodinných príslušníkov (manžel/manželka, nezaopatrené deti, ktoré sa preukážu potvrdením o návšteve strednej a vysokej školy pri 

príchode). 

 

Hotel Flóra sa zaviazal  členom SOZ ZaSS poskytovať na základe vopred dohodnutých objednávok na pobyt 10 % zníženie z  cenníkových 

cien v sezóne a 15 % zníženie v mimosezónne.  

 

Táto dohoda sa uzatvorila na dobu určitú od 1.10.2020 do 31.12.2021. 

 

Prajeme našim členom SOZ ZaSS príjemný pobyt v  hoteli Flóra, ktorý sa nachádza v centre kúpeľov Trenčianske Teplice v tichom a prí-

jemnom prostredí kúpeľného parku a kúpeľnej dvorany. 

 

 

PhDr. Margita Vitálošová                                                                                      

   vnútroodborová činnosť, 

vzdelávanie a medzinárodná činnosť 

vitalosova@sozzass.sk 
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COVID-19 – Koniec mimoriadnym účtovným a daňovým opatreniam prvej pomoci 

 

Dňa 22. septembra 2020 schválila NR SR ďalšiu novelu zákona č. 67/2020 Z. 

z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so 

šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších 

predpisov. Cieľom tejto novely je aj počas trvania mimoriadnej situácie vytvoriť 

fikciu o jej ukončení pre účely aplikácie konkrétnych finančných opatrení. 

V zmysle novely na účely zavedených mimoriadnych opatrení v účtovnej a da-

ňovej oblasti sa obdobie pandémie považuje obdobie od 12. marca 2020 do 30. 

septembra 2020. Zavedením fikcie skončenia obdobia pandémie 30.9.2020 sa 

uvoľňujú opatrenia vo finančnej oblasti, v dôsledku čoho sa aktivujú daňové a 

s tým súvisiace povinnosti daňových subjektov.  

V praxi to znamená: 

• Základná organizácia (ďalej len „ZO“), ktorá je právnickou osobou, je povinná zostaviť účtovnú závierku k 31. 12. 2019 v lehote do troch 

mesiacov po skončení obdobia pandémie, t. j. do 31. 12. 2020. 

• ZO, ktorej počas obdobia pandémie vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov (za rok 2019 štandardne podávané do 31. 

3. 2020), má povinnosť ho podať najneskôr do konca októbra 2020. V rovnakej lehote je potrebné daň zaplatiť. 

• Deadline na možnosť podania Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 je 30. november 2020 

(platné pre zamestnancov, ktorí si celoročnú daňovú povinnosť k dani z príjmov fyzických osôb vykonali u zamestnávateľa prostredníctvom 

ročného zúčtovania).  

 

Mgr. Ingrid Čomorová                                                                                     

  ekonomická a hospodárska činnosť, 

comorova@sozzass.sk 

Protestné pochody za práva všetkých zamestnancov 

 

V súvislosti s udalosťami posledných týždňov KOZ SR s podporou odborových zväzov v predchádzajúcich troch týždňoch organizovala protestné 

pochody, pod názvom „Protestný pochod za práva všetkých zamestnancov“, v 6 miestach Slovenska. 

Minister práce Milan Krajniak na poslednom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR prerušil v bode týkajúcom sa ustanovenia minimálnej 

mzdy na rok 2021 rokovanie a odišiel so zástupcami zamestnávateľov na individuálne rokovanie, čo považujeme za hrubé porušenie princípu 

tripartitného sociálneho dialógu. Z toho dôvodu zástupcovia KOZ SR odišli z rokovania HSR. 

Zároveň súčasná vláda pripravila viaceré legislatívne zámery s negatívnymi sociálnymi dopadmi:  

• Zmena mechanizmu výpočtu minimálnej mzdy - suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok je 60 % (zmena na 

57%) priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom SR 

za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.  

• Na rok 2021 suma mesačnej minimálnej mzdy klesne zo zákonom garantovaných 656 eur na 623 eur (hodinovej 3,580 eura). 

• Odpojenie príplatkov od minimálnej mzdy (príplatok za pracovnú pohotovosť, príplatok za prácu v sobotu, nedeľu, príplatok za nočnú 

prácu); nahradenie percentuálneho vyjadrenia pevnou sumou, ktorá sa odvíja od minimálnej hodinovej mzdy na rok 2021 (napr. ak je 

v súčasnosti príplatok vo výške 50% minimálnej hodinovej mzdy bude nahradený pevnou sumou 1,79 eura, čo zodpovedá 50% 

z hodinovej minimálnej mzdy 3,580 eura). Negatívny dopad sa prejaví v príplatkoch v roku 2022. 

• Zmena v úprave minimálnych mzdových nárokov, ktoré sú určené pre stupne náročnosti práce príslušného pracovného miesta (6 

stupňov); Sumy už nebudú vypočítané ako súčin minimálnej mzdy na daný rok a príslušného koeficientu. Základom bude minimálna 

mzda na rok 2020 (napr. pre 3 stupeň 580 x 1,4 = 812 Eur) plus rozdiel medzi minimálnou mzdou na príslušný rok a minimálnou mzdou 

na rok 2020 (napr. v roku 2021 suma 623 – 580 = 43 eur) Celkovo teda v roku 2021 pre 3 stupeň 812 + 43 = 855 eur. Pri zachovaní 

súčasného mechanizmu by to pre 3 stupeň v roku 2021 bolo 623 x 1,4 = 872 eur. Pri zachovaní mechanizmu určovania minimálnej 

mzdy 60% by to bolo ešte viac, keďže by mesačná minimálna mzda bola v roku 2021 vo výške 656 eur. 

mailto:comorova@sozzass.sk
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• Možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacou poukážkou a poskytnutím finančného príspevku na stravovanie možno vnímať ako 

ohrozenie stravovacích návykov zamestnancov. 

• Preukazovanie reprezentatívnosti odborovej organizácie na pracovisku zamestnávateľa a stanovenie minimálnej 20% odborovej 

organizovanosti. Pokiaľ nepreukáže reprezentatívnosť, môže zastupovať iba svojich členov v individuálnych prípadoch; tým sa 

znefunkční oblasť kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov a znemožní sa kolektívne vyjednávať a uzatvárať kolektívne zmluvy na 

podnikovej úrovni. 

• Znefunkčnenie sociálneho dialógu na úrovni tripartity (HSR SR); snaha umožniť na strane zástupcov zamestnancov v rámci tripartity 

pôsobenie aj takých združení, ktoré nespĺňajú požiadavky reprezentatívnosti (organizovanosť pod 100 000). 

• Prepúšťanie zamestnancov verejnej správy – avizovaná snaha o šetrenie vo verejnej správe a úspora 10% nákladov; snaha o 

„okresanie prebujnenej verejnej správy.“ 

• Koncepcia zavedenia režimu skrátenej práce „kurzarbeit“ – s filozofiou možno súhlasiť, ale predložená koncepcia obsahuje množstvo 

nedoriešených problémov. 

• zmrazenie príspevku na stravovanie do konca 2021. 

• „podnikateľské kilečko“ avizuje viaceré zmeny v pracovnoprávnej oblasti bez bližšej špecifikácie. Vychádzajúc z pôvodných všeobecne 

formulovaných návrhov možno predpokladať skôr negatívny zásah po postavenia a práv zamestnancov. 

Plánuje sa zrušenie dôchodkového stropu, či výhod 13. a 14. platu.    

                                                                               Zdroj: www.kozsr.sk

             

             Fotky a videá z protestov sú zverejnené na webovej stránke           

www.sozzass.sk v časti galéria a v časti aktuality za mesiac 09/2020. 

 

 

http://www.sozzass.sk/
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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 

 

 

 

VÝZVA k splneniu úlohy (GDPR) 

 

 

 

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, 

 

bolo Vám e-mailom zaslaných 5 materiálov potrebných k im-

plementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS. Ku každému mate-

riálu bol vypracovaný aj návod. Z dôvodu požiadavky 

predsedov základných odborových organizácií sme pre Vás 

pripravili alternatívne riešenie pre existujúcich členov a to v po-

dobe jedného záznamu pre neobmedzený počet dotknutých 

osôb spolu s hromadnými hárkami. Tento materiál sme Vám 

následne zaslali e-mailom. K dnešnému dňu (30.09.2020) odo-

vzdalo spracovaný materiál ku GDPR len 105 základných od-

borových organizácií. Z Bratislavského kraja – 12, z 

Trnavského kraja – 11, z Trenčianskeho kraja – 8, z Nitrian-

skeho 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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