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Vážení čitatelia, 

 

v úvode mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na liečbe pacientov v nemocni-

ciach, klientov v zariadeniach sociálnych služieb, v kúpeľoch, kde sa snažia prinavrátiť ľudí 

do komfortného zdravotného stavu, ale aj všetkým tým, ktorí už viac ako rok s vypätím fyzic-

kých a psychických síl vykonávajú 

činnosť v prospech svojich spoluob-

čanov. Situácia, v ktorej sme sa ocitli, 

pretrváva dlho, nedostatok personálu 

je len jedným dielom skladačky, ktorá 

komplikuje starostlivosť o zdravie 

ľudí. Ľahostajnosť, neplnenie, alebo 

obchádzanie prijatých opatrení niekto-

rými spoluobčanmi nám plní lôžka 

v nemocniciach, k tomu sa pridávajú aj často meniace sa pravidlá a tak nevieme zabezpečiť 

všetko, čo sa vyžaduje v kritických časoch. Ochorenia neobchádzajú ani samotných zamest-

nancov, ktorí na pracoviskách „získali“ Covid-19 a museli zostať doma. Prichádzajú o príjmy, 

ktoré im nik nedopláca. Na tento problém poukazujeme dlhodobo, už od novembra a v závere 

marca môžeme konštatovať, že to stále nie je uzatvorené tak, aby zamestnanci dostali zo 

Sociálnej poisťovne príplatok pri čerpaní PN, alebo OČR. Je mnoho ľudí, ktorí sa k tomu vy-

jadrujú, ale výsledok je stále rovnaký.  K problematike sa vyjadrovali v minulosti minister zdra-

votníctva, ktorý už nie je ministrom, tiež minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ale už ani on 

nie je ministrom. Pridal sa k nim aj poverený zastupujúci minister zdravotníctva, ale opäť nič. 

Najpočetnejšia časť žiadostí o potvrdenie zamestnávateľa o skutočnosti, že ochorel na covid-

19 na pracovisku je z najväčšej Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Je  ich už viac ako se-

demsto (700) ! Stále počúvame z médií priania a poďakovania ľuďom pracujúcim v prvej línii, 

na červených pracoviskách, ale finančne ich nechávame prepadať sa do mnohokrát neriešia-

cich situácií. Blížia sa sviatky jari, opäť končí jeden mesiac, deti sú stále na dištančnom vzde-

lávaní, vláda sa však nevenuje riešeniu problémov občanov, ale viac ako štyri týždne rieši 

svoje interpersonálne vzťahy. Predlžuje núdzový stav, zvyšuje opatrenia, namiesto toho, aby 

zabezpečila dostatok očkovacích látok pre ľudí, ktorí majú záujem dať sa zaočkovať. Je 

otázne dokedy budeme takto fungovať a čo sa musí v krajine udiať, aby sa situácia napravila, 

stabilizovala a aby mali občania kľud a podmienky pre svoj život.  

Vážení čitatelia, 

v tomto vydaní IB nájdete prehľad dosiahnutých priemerných platov v zdravotníckych zaria-

deniach za rok 2020. Prinášame vyhodnotenie ankety-prieskumu, ktorý sme uskutočnili v na-

šich základných organizáciách s cieľom získať spätné informácie o prístupe zamestnávateľov 

k zamestnancom v tejto náročnej dobe. Nájdete aj pár stránok o zmenách legislatívy, ktoré 

prišli, alebo postupne prídu do praktickej realizácie a musíme sa nimi riadiť. 
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Prajem si, aby sme spoločne prežili najbližšie týždne pokiaľ možno bez väčšieho negatívneho dopadu na svoje zdravie. Tým, ktorí musia zabez-

pečovať chod zdravotníckych pracovísk želám znižovanie počtov hospitalizovaných. Tým, ktorí sú dennodenne v kontakte so svojimi klientmi 

v zariadeniach sociálnych služieb prajem, aby spoločne zvládali vyriešenia ochorení bez strát na ľudských životoch. Všetkým zamestnancom 

prajem pevné zdravie, prežitie sviatkov so svojimi blízkymi i keď v obmedzenom režime. Vyslovujem nádej, že sa nám spoločne podarí prežiť 

i túto pandémiu a vrátime sa do „normálneho“ kolobehu nášho života. Všetko dobré, sme tu pre vás, ak potrebujete napíšte nám, zavolajte. Odbory 

sú potrebné i v dnešnej dobe.       

Mgr. Anton Szalay                                                                                                                                                                                
predseda  SOZ ZaSS

 szalay@sozass.sk

  

Informácie z 43. rokovania Výkonného výboru SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb,                              
konaného dňa 25. februára 2021 v Bratislave 

 

Podklady na 43. rokovanie Výkonného výboru SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb boli zaslané členom VV SOZ ZaSS e-mailom a 

rokovanie VV SOZ ZaSS sa uskutočnilo on-line.

 

Program : 

1. Kontrola uznesení zo 42. VV SOZ ZaSS zo dňa 21. 01. 2021 

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

3. Žiadosti členov o sociálnu pomoc 

4. Čerpanie rozpočtu SOZ ZaSS za rok 2020 s dôvodovou správou 

5. Návrh rozpočtu SOZ ZaSS na rok 2021 s komentárom 

6. Príprava rokovaní krajských koferencií predsedov ZO 

7. Príprava VIII. zjazdu SOZ ZaSS 

8. Rôzne. 

    

Prehľad činnosti SOZ ZaSS : 

Účasť na: 

 rokovaní Predstavenstva KOZ SR – on line; 

 rokovaní Snemu KOZ SR – on-line; 

 rozporovom konaní on-line s MŠVVŠ SR k návrhu novely zákona č. 61/2015 Z. z.; 

 rokovaní HSR SR na Úrade vlády SR – diskutovalo sa najmä o kurzarbeite, novele Zákonníka práce, zákona o tripartite. 

 

        Pracovné stretnutia a metodická pomoc ZO:  

➢ pracovné stretnutie s ministrom zdravotníctva na MZ SR, kde sa diskutovalo o súčasných problémoch v rezorte zdravotníctva v súvis-

losti s pandemickou situáciou, o nedostatku personálu, najmä zdravotníckych profesií – potreba úpravy odmeňovania zamestnancov – 

úprava koeficientov zdravotníckych pracovníkov v zákone č. 578/2004 Z. z. 

 
Na základe prijatých vládnych opatrení v SR sa v súčasnosti pracuje z domu (home office) - riešia sa  a vybavujú telefonické, emailové, 

písomné podnety funkcionárov a členov ZO. Pripomienkujú sa v rámci MPK novely, resp. nové návrhy právnych predpisov.  

Napr. : 

✓ pripomienkovanie návrhov kolektívnych zmlúv a ich dodatkov; 

✓ (ne)poskytovanie úrazového príplatku; 

✓ zmeny v Zákonníku práce; 

✓ zmeny v Zákonníku práce ohľadom stravovania – poskytovanie finančného príspevku na stravu – možnosti, podmienky; 

✓ právne rady k aktuálnym problémom na pracoviskách – vzťah zamestnanci a zamestnávatelia; 

✓ koniec volebného obdobia vo viacerých ZO – ako ďalej, voľby nových funkcionárov; 

✓ poskytnutie rady k zdravotnej spôsobilosti na výkon práce; 

✓ pripomienkovanie pracovných poriadkov u zamestnávateľa; 
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✓ pripomienkovanie rôznych interných smerníc a príkazov zamestnávateľa; 

✓ preradenie zamestnanca na iné pracovisko, pracovná povinnosť počas núdzového stavu; 

✓ zapracovanie benefitov dohodnutých v KZ VS do podmikových KZ; 

✓ pripomienkovanie právnych predpisov v rámci MPK. 

 

44. rokovanie VV SOZ ZaSS sa bude konať dňa : 08. apríla 2021. 

 
 

       Ing. Daniela Pochybová                                                                                                                                                                                
podpredsedníčka SOZ ZaSS 

pochybova@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 

 

 

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 po-

žiadavky predsedov základných odborových organizácií sme pre Vás pripravili alter-

natívne 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 (25.03.2021) odovzdalo spra-

covaný materiál ku GDPR len 107 základných odborových organizácií. Z Bratislav-

ského kraja – 12, z Trnavského 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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Novela Zákonníka práce – čo nové prináša? 
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Štatistika priemerných platov v zdravotníckych zariadeniach za  rok 2020 
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Vyhodnotenie ankety v lôžkových zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb 
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2 % pre SOZ ZaSS - ĎAKUJEME 
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Veľkonočné prianie 

 


