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Vážení čitatelia, 

Vážení čitatelia, 

v týchto dňoch prinášame nové informácie z diania v našom odborovom zväze i v 

spoločnosti za trochu dlhšie obdobie. Registrovali sme mnohé legislatívne zmeny, 

schvaľovanie návrhov vládou, ale aj 

Parlamentom, až po vyhlášky vydávané hlavným 

hygienikom k opatreniam realizovaných v  

núdzovom stave, k pribrzdeniu šírenia 

koronavírusu. Veľa z nich prináša stále nové a 

často meniace sa podmienky pre našu činnosť a 

samotný výkon komunikácie s členskými 

organizáciami a členskou základňou. V zmysle 

upravovaného plánu rokovaní práve z vyššie uvedených dôvodov sme sa prispôsobili a 

plánované zasadanie Výkonného výboru SOZ ZaSS na štvrtok 10. decembra 2020 sme na 

základe stanovísk členov riadiaceho orgánu zväzu v období medzi konferenciami zmenili na 

schvaľovanie materiálov per rolam. Taktiež dopyty členov a funkcionárov ZO riešime 

telefonicky, elektronicky a len sporadicky pri dodržaní všetkých hygienických nariadení aj 

osobne. Situácia si vyžaduje aj nové formy ako napr. on line vyjednávanie KZ cez počítače. 

Musíme sa jednoducho prispôsobiť. Verím, že i ďalšie základné organizácie v prípade potreby 

konzultácií pred vyjednávaním nových KZ budú postupovať obdobne. Technicky sa snažíme 

zamestnancov na zväze vybaviť web kamerami, mikrofónmi, reproduktormi pre kvalitné 

internetové spojenie s našimi funkcionármi v ZO. Ak sa v týchto dňoch rozhoduje o celkovom 

lockdowne, musíme i my pristúpiť k opatreniam k výkonu našej činnosti v súlade s ochranou 

zdravia zamestnancov. Preto je potrebné sledovať našu webovú stránku, kde v aktualitách 

nájdete informácie a kontakty k našej vzájomnej komunikácii. 

Vážení čitatelia, 

na ďalších stránkach IB sa dočítate aj o vývoji priemerných zárobkov zamestnancov 

v lôžkových zariadeniach za tri štvrťroky 2020. Je však nutné uviesť, že mohli byť vyššie, ak 

by ministerstvo zdravotníctva splnilo to čo sľubovalo a tým bolo vyplatenie odmien všetkým 

zamestnancom za prvú vlnu pandémie za prácu v prvej línii a v červených zónach. Ešte aj 

dnes  môžeme konštatovať, že sľuby sa sľubovali, ale realita vyplatenia odmien mešká a to 

poriadne dlho. A to tu máme druhú vlnu pandémie s nárastom hospitalizovaných v 

nemocniciach pri nedostatku potrebného zdravotníckeho personálu. Sledovali sme aj pokyny 

zamestnávateľov k zapojeniu zdravotníkov s pozitívnym výsledkom testov do pracovného 

procesu pre liečbe pacientov pozitívnych na Covid-19. Listom sme vyzvali ministra 

zdravotníctva o zverejnenie kľúča pre vyplatenie odmien aj s prehľadom objemov financií pre 

jednotlivých poskytovateľov. Máme informácie o mnohých zásahoch do zoznamov 

zamestnancov k vyplateniu odmien, nespokojnosť je veľká. Pritom neutíchajú výzvy 

kompetentných, ministra zdravotníctva nevynímajúc k personálu nemocníc, ale aj zariadení 

sociálnych služieb k empatii a najmä k pomoci dostať sa z tejto zložitej situácie. Smiešne až 

smutné. 

. 
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Vážení čitatelia, 

nadchádzajúce sviatočné dni by mali byť dňami pokoja, rodinných stretnutí, spomalením tempa života a vari aj oddychu. No v dnešnej 

situácii, v ktorej sa celá spoločnosť nachádza mi vychádza len jedno veľké želanie pevného zdravia pre všetkých. Všetkým, ktorí budú na 

pracoviskách   aj počas sviatkov želám čo najpokojnejšie služby bez komplikácií. A tým, ktorí sa boria s neduhmi, ochoreniami prajem skoré 

vyzdravenie, alebo aspoň vyliečenie v rámci možností. Priatelia, zodpovednosť patrí k tým ľudským vlastnostiam, ktoré sú i dnes v popredí, preto 

myslime na zdravie seba a svojich blízkych a chráňme sa spoločne pred šírením pandémie, ktorá zasiahla obyvateľov našej planéty nečakane v 

tomto roku. Nech  sa nám spoločne darí vo všetkých smeroch nášho žitia a bytia na planéte Zem.        

        

  

                                             Mgr. Anton Szalay 

                                           predseda SOZ ZaSS 

                                             szalay@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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Dodatok č. 14 ku KZVS medzi SOZ ZaSS a AŠN SR 
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Zoznam členov AŠN SR 
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Korešpondencia s ministrom zdravotníctva ohľadom odmien.............. 
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Štatistika priemerných platov za 3.Q.2020 v zdravotníckych zariadeniach 
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Úrazový príplatok pri ochorení COVID-19 v súvislosti s prácou 
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Prehľad čerpania finančných prostriedkov na sociálnu pomoc členom  SOZ ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNÝCH 
SLUŽIEB v roku 2020 

 

Rozpočtová položka 563 Ostatné náklady – poskytnuté príspevky, sociálna pomoc pre členov je sta-
novená v Rozpočte SOZ ZaSS ako pevná finančná suma vo výške 2 000 € na rok 2020.   
Z  259 ZO čerpali 3 ZO  a zo 17 641 členov bola finančná čiastka schválená 5 členom.  
 
Suma:                          2 000 € 
Čerpanie            532,50 € 
Percento čerpania                          26,6  % 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
PhDr. Margita Vitálošová 

vnútroodborová činnosť, vzdelávanie a medzinárodná činnosť 

vitalosova@sozzass.sk 

 

VÝZVA k splneniu úlohy (GDPR) 

 

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, 

 

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

cií GDPR na Úrade SOZ ZaSS. Ku každému materiálu bol vypraco-

vaný 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 neobme-

dzený počet dotknutých osôb spolu s hromadnými hárkami. Tento ma-

teriál sme Vám následne zaslali e-mailom. K dnešnému dňu 

(11.12.2020) odovzdalo spracovaný materiál ku GDPR len 107 zá-

kladných odborových organizácií. Z Bratislavského kraja – 12, z Tr-

navského kraja – 11, z Trenčianskeho kraja – 9, z Nitrianskeho kraja – 13, zo Žilinského kraja – 22, z Banskobystrického kraja – 16, z Prešovského 

kraja – 13, z Košického kraja – 11.          

 

     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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Za zánik praktickej sestry zaplatíme všetci 
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Nedájme si vziať naše práva! 
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PETÍCIA ZA VYHLÁSENIE REFERENDA 

 

Prosíme Vás, petičné hárky posielajte len poštou a nevyplňujte číslo hárku! 
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VIANOČNÉ PRIANIE 

 


