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Vážení čitatelia, 

 

dianie v spoločnosti je turbolentné. Máme tu „novú vládu,“ ktorá ešte nepredložila svoje pro-

gramové vyhlásenie, odstúpil nám minister zdravotníctva, vrátil sa odchádzajúci minister 

práce, sociálnych vecí a rodiny a vymenili sa minister financií s predsedom vlády. Život ľudí je 

neustále obmedzovaný nielen núdzovým stavom, 

ale aj nariadeniami a meniacimi sa vyhláškami. 

Prežili sme sviatky jari a nezadržateľne sa blíži 

nielen máj, ale aj leto. Nádejame sa, že pandémia 

je nielen na ústupe, ale že aj pominie, tak ako pri-

šla. Určite zanechá stopy na ľuďoch, na vzťa-

hoch, na zdravotnom stave mnohých. Pozeráme 

do najbližšieho obdobia pozitívne a optimisticky, 

nielen preto, že máme v pláne na tretí pokus rea-

lizovať naše krajské konferencie v júni, ale aj ro-

kovanie VIII. zjazdu v septembri 2021. Či sú to 

smelé plány dnes nevieme, ale rozbehli sme opäť všetky prípravy na úspešné dokončenia 

volebného obdobia. 

Kolegyne, kolegovia funkcionári základných odborových organizácií, 

spoliehame sa na váš seriózny prístup, ústretovosť v komunikácii s Úradom zväzu a najmä 

s plnením termínov, ktoré sú bezpodmienečne dôležité. Prajeme Vám všetkým pevné zdravie, 

odhodlanie, pochopenie u spolupracovníkov ale aj u rodinných príslušníkov, pre nadprácu, 

ktorú vykonávate v prospech všetkých. 

Dovoľte niekoľko riadkov venovať poďakovaniu za odoslané hlasovanie perr rollam, ktorým 

ste schválili vyhodnotenie rozpočtu zväzu za rok 2020, ako aj schválenie návrhu rozpočtu na 

rok 2021 a tiež za schválenie Programu zväzu na tento rok. Skutočne vďaka za spoluprácu. 

Ďalší list smerovaný do organizácií bol zameraný na návrhy delegátov na zjazd, ktorí budú 

volení na krajských konferenciách, ale aj za návrhy na jednotlivé funkcie vo Výkonnom výbore, 

ktoré je potrebné aktualizovať.  

V prvých májových dňoch po rokovaní VV SOZ ZaSS budeme organizovať a zabezpečovať 

rokovania, na ktorých by ste rozhodne nemali chýbať. Ak nemôže osobne predsedníčka/pred-

seda organizácie, je potrebné delegovať zástupcu ZO. 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

odborári, odborárky, zamestnanci, zamestnankyne, 

v uplynulých rokoch sme si pripomínali sviatok práce zhromaždením občanov. V súčasnosti 

žiaľ pre pandémiu to nie je možné. Verím, že prežijete v kruhu svojich najbližších príjemné  
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a pohodové chvíle. Dávame opäť do pozornosti, že sme tu pre členskú základňu a sme pripravení poskytovať poradenstvo, ale i osobnú účasť 

pri riešení dopytov a na kolektívnom vyjednávaní. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Mgr. Anton Szalay                                                                                                                                                                                
predseda  SOZ ZaSS

 szalay@sozass.sk

Informácie z 44. rokovania Výkonného výboru SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb,                              
konaného dňa 08. apríla 2021 v Bratislave 

 

Podklady na 44. 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 43. VV SOZ ZaSS zo dňa 25. 02. 2021 

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

3. Žiadosti členov o sociálnu pomoc 

4. Priebeh kolektívneho vyjednávania s AŠN SR 

5. Investovanie financií – ponuka spoločnosti Stability Invest spol. s r. o. 

6. Príprava rokovaní krajských konferencií predsedov ZO 

7. Príprava VIII. zjazdu SOZ ZaSS 

8. Rôzne. 

  

Prehľad činnosti SOZ ZaSS : 

Účasť na: 

 rokovaní Predstavenstva KOZ SR – on line; 

 rokovaní Predstavenstva JMF OZ SR; 

 rokovaní Sektorovej rady pre zdravotníctvo a sociálne služby v rámci projektu – on line; 

 rokovaní na okrúhlom tematickom stole pod gesciou MF SR k návrhu Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý sa venoval oblasti zdravotníctva a 

sociálnych služieb. 

. 

        Pracovné stretnutia a metodická pomoc ZO: 

 
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 pracovných poriadkov; 

✓ poskytovanie úrazového príplatku počas pracovného úrazu; 

✓ aktualizovanie vzorových kolektívnych zmlúv pre ZSS, zdravotnícke zariadenia, úrady verejného zdravotníctva; 

✓ poskytovanie benefitov dohodnútých v KZ VS  pre verejnú a štátnu službu; 

✓ finančný príspevok na stravu pre zamestnancov – príspevok zamestnanca; 

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

✓ poskytovanie kreditového príplatku počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu; 

✓ poskytnutie rady k porušeniu pracovnej disciplíny; 

✓ pripomienkovanie rôznych interných smerníc a príkazov zamestnávateľa; 

✓ čerpanie dovolenky počas núdzového stavu; 
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✓ právne rady k skončeniu pracovného pomeru; 

✓ pripomienkovanie právnych predpisov v rámci MPK. 

 

45. 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 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 (28.04.2021) odovzdalo spracovaný materiál ku GDPR len 107 základných odborových organizácií. Z Bratislavského 

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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DODATOK č. 15 ku KZVS medzi SOZ ZaSS a AŠN SR 
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Aktuálny zoznam členov AŠN SR 

 



 

Informačný bulletin č. 66 • 04/2021 • SOZ ZaSS  • >>>>Späť na OBSAH<<<< 

 
Strana 7 

 

  

Neprítomnosť zamestnanca v práci z dôvodu rozhodnutia zamestnávateľa – prekážka na strane zamestnávateľa 
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Rozdiely medzi domácou prácou a prácou z domácnosti tzv. homeoffice 
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Dodatková dovolenka pre sociálnych pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb 
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7. APRÍL – Svetový deň zdravia 

 

 

 

Od roku 1950 je 7. apríl v kalendári takmer všetkých krajín na svete, vrátane Slovenska, zapísaný ako Svetový deň 

zdravia. V roku 1945 účastníci Konferencie OSN jednohlasne schválili návrh Brazílie a Číny, aby sa vytvorila nezávislá medziná-

rodná zdravotnícka organizácia v rámci OSN. Už o rok neskôr v roku 1946 v New Yorku podpísalo 61 štátov z celého sveta 

Ústavu Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorej cieľom sa stalo zabezpečovanie čo najlepšieho zdravia pre ľudí na celom svete, 

pričom doménou jej pôsobenia je oblasť verejného zdravotníctva. Aj vtedajšia Československá republika patrila medzi signatárov 

tohto významného dokumentu. Ústava nadobudla platnosť 7. apríla 1948, keď 26 zo 61 štátov, ktorí ju podpísali, ratifikovali svoj 

podpis a uložili oficiálne ratifikačné listiny u generálneho tajomníka Organizácie spojených národov. Tento dátum - 7. apríl 1948 

sa uznáva za dátum vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). O 2 roky neskôr začal na podnet Svetovej zdravotníckej 

organizácie celý svet oslavovať v tento deň - 7. apríla – Svetový deň zdravia. WHO využíva Svetový deň zdravia na informovanie 

svetového spoločenstva, ale najmä na jeho mobilizáciu pre riešenie aktuálnych závažných problémov, ktoré priamo súvisia so 

zdravím, alebo majú na zdravie negatívny dopad. Cieľom Svetového dňa zdravia je zvyšovať celosvetové povedomie o špecific-

kých problémoch týkajúcich sa zdravia, ktorými sa prioritne zaoberá Svetová zdravotnícka organizácia.  

 

  V tento deň je dôležité pripomenúť si úlohu EÚ v boji proti pandémii COVID-19. Spravodlivý prístup k vakcínam COVID-

19 bez ohľadu na príjem pre milióny ľudí vo svete umožnil finančný príspevok vo výške 500-miliónov EUR pre globálnu vakcínovú 

iniciatívu COVAX. Angažovanosť TeamEurope urýchli globálne úsilie o získanie pandémie pod kontrolu a rozšírenie distribúcie 

úspešnej vakcíny hneď, ako bude k dispozícii. EÚ investovala takmer 5,2-miliárd EUR do výskumu infekčných chorôb, vrátane 1-

miliardy EUR do výskumu koronavírusu v roku 2020. Zaviazala sa k zabezpečeniu rovnakého prístupu k vakcínam doma i vo 

svete. TeamEurope je hlavným prispievateľom do COVAX s viac ako 2,2-miliardami EUR na univerzálny prístup k vakcínam.  

 

Ako uviedol predseda Európskej rady Charles Michel: „Nikto nebude v bezpečí, kým nebudú v bezpečí všetci.“ V tejto 

súvislosti ďalej Michel dodal: „Medzinárodná iniciatíva COVAX, ktorú spustila EÚ, nám umožní poskytovať dávky vakcín na celom 

svete. Som hrdý na to, že EÚ je kontinent, na ktorom sa vyrába najviac vakcín.“ 

   

            Zdroj: www.europa.eu 

 

 


