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Vážení čitatelia, 

 

v úvode chcem poďakovať za váš záujem navštíviť našu stránku a dozvedieť sa o dianí v re-

zorte, ale aj o našej činnosti, ktorú vykonávame. Paralelne pripravujeme novú stránku, ktorá 

by mohla naplno nahradiť tú súčasnú, ktorú používame od roku 2007, čiže je už prekonaná 

svojou vizualizáciou, ale i funkčnosťou. To bude prvá zmena, ktorú budete môcť zaregistrovať, 

pri tej príležitosti by sme poprosili všetkých, ak máte dobré myšlienky, nápady ako ju skvalitniť, 

pošlite nám ich. Určite sa nimi budeme  zaoberať.  Nová stránka zväzu : www.sozzass.com  

Druhou zmenou má byť sťahovanie Úradu 

zväzu do nových priestorov na Bajkalskú 

ul.29/A. Budova po rekonštrukcii a vnútor-

ných prácach má byť odovzdaná majite-

ľovi Jednotnému majetkovému fondu OZ 

SR do konca tohto mesiaca. Verím, že 

sťahovanie zvládneme. Konkrétny termín 

sa dozviete na našej stránke. V tejto sú-

vislosti poprosíme o trpezlivosť v elektro-

nickej komunikácii k vybavovaniu požiadaviek funkcionárov a členov základných organizácií. 

Urobíme maximum preto, aby ste presunutie kancelárií ani nepocítili. V prípade nutnosti kon-

zultácií môžete kontaktovať telefonicky vedenie zväzu, ostatní zamestnanci budú do posled-

ných hodín na Vajnorskej na telefónnych číslach uvedených na našej stránke v časti kontakty. 

O rokovaní Výkonného výboru v tomto mesiaci sa dočítate na nasledujúcich stránkach. Veľmi 

dôležité sú však Krajské konferencie predsedov základných odborových organizácií 

SOZ ZaSS. Po pandemickej dobe a komplikáciách s ich zvolaním sme sa uzniesli, že koncom 

budúceho mesiaca sa uskutočnia tak, ako ich máte zverejnené na našej stránke. Prosím o dô-

sledné pristúpenie k účasti na týchto rokovaniach, ktoré predchádzajú rokovaniu VIII. zjazdu 

SOZ ZaSS, ktorý je naplánovaný na dni 9.-10. septembra 2021 (štvrtok- piatok) v hoteli Sorea 

- Regia v Bratislave. Žiadame všetkých zástupcov organizácií o zabezpečenie účasti na naj-

vyššom rokovaní, ktoré určí ďalší postup v činnosti zväzu, zvolí nové vedenie zväzu a tiež 

potvrdí zvolených zástupcov v jednotlivých krajoch z krajských konferencií.  

Pár myšlienok som mal zámer napísať aj o rokovaní Odvetvovej hospodárskej a sociálnej rady 

na pôde MZ SR. Rozhodol som sa však, že ucelenejšie to bude v článku venovanému prie-

behu rokovania a predložených materiálom osve. Tak na stránkach tohto vydania, krátky su-

már z pohľadu zástupcov SOZ ZaSS prítomných na rokovaní v utorok 25. mája 2021 na MZ 

SR. 

Vážení čitatelia, 

snahy a kroky ľudí, ktorí sa neštítia rôznych klamstiev a obviňovaní neutíchajú, preto je po-

trebné neustále pripomínať a dávať do pozornosti ich nekorektné konanie. Výzva pre našich 

funkcionárov veľmi často frekventovaná je stále platná., „ prezentujte medzi spolupracovníkov 

dosiahnuté výsledky kolektívneho vyjednávania, informujte ich o pripravovaných aktivitách.“  

http://www.sozzass.sk/
mailto:sykorova@sozzass.sk
http://www.sozzass.sk/index.php/InformacneBulletiny
http://kalendar.azet.sk/
http://kalendar.azet.sk/
http://www.sozzass.sk/index.php/InformacneBulletiny
http://www.sozzass.sk/index.php/InformacneBulletiny
http://kalendar.azet.sk/
http://kalendar.azet.sk/
http://www.sozzass.sk/index.php/InformacneBulletiny
http://kalendar.azet.sk/
http://kalendar.azet.sk/
http://kalendar.azet.sk/
http://www.sozzass.sk/index.php/InformacneBulletiny
http://kalendar.azet.sk/
http://kalendar.azet.sk/
http://kalendar.azet.sk/
http://www.sozzass.com/
http://www.sozzass.sk/index.php/InformacneBulletiny
http://kalendar.azet.sk/
http://kalendar.azet.sk/


 

Informačný bulletin č. 67 • 05/2021 • SOZ ZaSS  • >>>>Späť na OBSAH<<<< 

 
Strana 2 

 

  

  

Nezabúdajte, že len informovaný člen vie zareagovať a argumentovať o práci výboru základnej organizácie ale aj o dosiahnutých výsledkoch 

sociálneho dialógu na vyššej úrovni. Komunikujte, diskutujte a odovzdávajte si informácie, to je i v súčasnosti naša najpotrebnejšia činnosť. 

Všetkým funkcionárom a členom prajem veľa zdravia, veľa empatie, výdrž a opätovne pripomínam, že sme tu pre vás a členskú základňu. Teším 

sa na ďalšiu plnohodnotnú spoluprácu. 

Mgr. Anton Szalay                                                                                                                                                                                
predseda  SOZ ZaSS

 szalay@sozass.sk 

Informácie z 45. rokovania Výkonného výboru SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb,                              
konaného v dňoch 19.-20. mája 2021 v Bratislave

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

Program : 

1. Kontrola uznesení zo 44. VV SOZ ZaSS zo dňa 08. 04. 2021 

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

3. Žiadosti členov o sociálnu pomoc 

4. Vyhodnotenie obežníka č. 1/2021 k rozpočtom SOZ ZaSS a Programu zväzu  

5. Príprava rokovaní krajských konferencií predsedov ZO  

6. Príprava VIII. zjazdu SOZ ZaSS 

7. Rôzne. 

  

Prehľad činnosti SOZ ZaSS : 

Účasť na: 

➢ rokovaní  HSR SR na Úrade vlády SR; 

➢ webinári EPSU on line - Posilnenie sociálneho dialógu v nemocničnom sektore;    

➢ Predstavenstve KOZ SR opakovane - on line; 

➢ mimoriadnom  rokovaní HSR SR na Úrade vlády SR; 

➢ zasadnutí Rady predsedov KOZ SR - on line. 

. 

        Pracovné stretnutia a metodická pomoc ZO: 

✓ metodická návšteva v zariadení LIKAVA - Centrum sociálnych služieb v Likavke pri Ružomberku, rokovalo sa s funkcionármi ZO a ve-

dením zariadenia o aktuálnej situácii v ZO; 

✓ metodická návšteva v organizácii Domov dôchodcov a DSS pre dospelých v Seredi ohľadom riešenia problémov v zariadení, najmä 

s vedením organizácie, pomoc bola poskytnutá funkcionárom ZO; 

✓ metodická návšteva v Dolnooravskej NsP MUDr. L. N. Jégého v Dolnom Kubíne, boli riešené aktuálne problémy v ZO vzhľadom k no-

vozvolenému výboru ZO;  

✓ pracovné stretnutie s funkcionármi  ZO v Zariadení sociálnych služieb  AMBRA v Lučenci; 

✓ pracovné stretnutie v Domove sociálnych služieb HARMÓNIA v Lučenci, rokovalo sa s výborom ZO a vedením organizácie o pracov-

ných úrazoch – o postupe pri vzniku pracovného úrazu,  úlohe ZO pri šetrení pracovného úrazu. 

 

Rôzne: 

Priebežné poskytovanie poradenskej činnosti na základe telefonických, osobných, elektronických požiadaviek, pripomienkovanie v rámci 

MPK k navrhovaným právnym predpisom a k písomným materiálom z konkrétnych ZO.     

46. rokovanie VV SOZ ZaSS sa bude konať dňa : 22. júla 2021 o 08.00 h v Bratislave. 

 
       Ing. Daniela Pochybová                                                                                                                                                                                
podpredsedníčka SOZ ZaSS 

pochybova@sozzass.sk 

mailto:pochybova@sozzass.sk
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Informácie o rokovaní Odvetvovej HSR na MZ SR 

           

Najvyššie zoskupenie zástupcov zamestnávateľských asociácií, zástupcov zamestnancov a vedenia rezortu zdravotníctva sa stretáva 

už niekoľko desaťročí na rokovaniach Odvetvovej HSR na MZ SR s cieľom vzájomnej diskusie a preberania zmien v legislatíve, situácie vo finan-

covaní jednotlivých segmentov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť občanom SR. Po turbulentnej dobe v prvom štvrťroku 2021, keď na poste 

ministra zdravotníctva skončil M. Krajčí spolu s končiacou vládou I. Matoviča a vymenovaní novej vlády E. Hegera s novým ministrom zdravot-

níctva V. Lengvarským v apríli 2021 sme po získaní dôvery vyslovenej „novej“ vláde v Parlamente umožnili „spoznať“ rezort osobe, ktorá prišla 

z iných sfér života. 

Preto až 22. apríla 2021 som požiadal nového ministra o zvolanie rokovania ODT na MZ SR. Očakávali sme, že rokovanie bude zvolané ešte 

v období finalizácie „Nového programového vyhlásenia vlády SR,“ tak ako tomu bolo bežné v minulosti. Nuž mýliť sa je ľudské. Vieme, že nový 

minister zdedil po svojom predchodcovi problémy so Sputnikom V, s očkovaním, s testovaním, ale aj s financovaním a mnohými ďalšími záleži-

tosťami. Tým sa však nechcem venovať. Požadovali sme rokovanie s nasledovným programom : 

1) Programové vyhlásenie vlády - prezentácia priorít ministra a vedenia rezortu; 

2) Plán obnovy a odolnosti SR pre oblasť zdravotníctva - pohľad ministra zdravotníctva; 

3) Personálne zabezpečenie nemocníc a ambulancií v SR - plány vzdelávania, zámery ministerstva; 

4) Finančné krytie nákladov rezortu počas koronakrízy v jednotlivých segmentoch rezortu v tomto roku. 

 

V žiadosti sme uviedli aj nasledovné : „ Vzhľadom na spoločenskú situáciu, prijaté opatrenia a zabezpečenia zdravotnej bezpečnosti stálych 

členov Odvetvovej tripartity, súhlasíme so zníženým počtom aktérov rokovania pri dodržaní všetkých opatrení súvisiacich s interiérovými roko-

vaniami.“ 

Dňa 14. 5. 2021 nám bola doručená pozvánka na rokovanie, nie však s podpisom ministra zdravotníctva, ale pozýval nás tajomník ODT MZ. 

V programe boli uvedené všetky body podľa našej žiadosti, čo je pozitívne. Vnímal som toto hodnotenie aj od ostatných riadnych členov ODT už 

pred samotným  rokovaním. Vzhľadom na situáciu v rezorte, som očakával, že minister bude prítomný na celom priebehu rokovania a že sa bude 

aktívne zapájať svojimi názormi a postojmi k prerokovávanej problematike.  

Aká bola realita? 

Začali sme takmer na minútu presne privítala nás štátna tajomníčka MZ SR, ktorá ihneď ospravedlnila ministra, ktorý vraj príde do štyroch- piatich 

minút. A v podstate ako konštatovala nie je to dáky problém pretože, ona predkladá prvý bod a tým je Programové vyhlásenie vlády (presne ako 

je vyššie uvedené). Písomný materiál predložený na rokovanie bol na necelých dvoch stranách. Konštatovania ako napr. (z PVV vypustená celá 

úloha), alebo (úloha už bola zrealizovaná) boli viackrát pri úlohách opakovane uvedené. Materiál obsahoval aj link na PVV a komentár predkla-

dateľky bol totálne úbohý a nekompetentný. Po jeho ukončení som požiadal o slovo a komentoval som predložené, ako vyhodnotenie PVV vlády 

I.M. a nie ako PVV vlády E.H. v tom čase prichádzal do rokovacej miestnosti minister zdravotníctva so “ svojou družinou“. Komentujem to preto, 

aby bola predstava o tom, že to bolo prvé rokovanie pod jeho vedením. Prekážalo mi, že neprišlo k vzájomnému predstaveniu členov OHSR, ktorí 

sa videli prvýkrát. V podstate ide o to, že sme nevedeli kto je kto. Po zaujatí miest a dokončení mojich slov sa ujal slova minister, ktorý sa ospra-

vedlnil za neskorší príchod. Nuž bolo to rozpačité a tak aj zaniklo moje hodnotenie, že nám bolo predložené čosi ako „guláš“ ale štátnej tajomníčke 

to viditeľne neprekážalo, pretože nezareagovala. Po vystúpeniach niektorých ďalších sa materiál podľa slov ministra vzal na vedomie. 

K druhému bodu rokovania „Plán obnovy a odolnosti SR...“  boli prizvaní ďalší zamestnanci MZ SR, ktorí uvedený materiál pripravovali. V úvode 

minister uviedol, že lepšie by bolo keby mal upravený názov, že by to nebol pohľad ministra, ale ministerstva zdravotníctva a odovzdal slovo  Mgr. 

O. Dvořákovi, ktorý materiál uviedol svojim komentárom. Bola otvorená diskusia, v ktorej zamestnávatelia, ale aj zástupcovia zamestnancov 

predkladali svoje otázky a pripomienky. Spomeniem len niektoré, podľa mňa veľmi zásadné a dôležité napr. „ Čo obsahuje reforma 1 – optimali-

zácia siete nemocníc, alebo investícia 4 – Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby a ďalších krokov uvedených v Komponente 

11: Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť .“ Diskutovalo sa však aj o ďalších plánovaných krokoch zaradených do tohto materiálu, ktorý 

schválila vláda a poslala ho na schválenie Európskej komisii do Bruselu. Výsledok: nedozvedeli sme sa ani základné informácie, pretože : „ 

Najskôr sa to musí prerokovať s premiérom a získať jeho podporu, následne to prerokovať s koaličnými partnermi a potom spracovávať postupne 

legislatívne zámery.“ Avšak dáke interné rokovania vraj s odbornými sekciami pokračujú, ale musím uviesť, že bez prítomnosti zástupcov zamest-

nancov. V tejto súvislosti sme dali do pozornosti ministrovi zdravotníctva, že zväz mal vždy svojich zástupcov v pracovných skupinách a komisiách 

a požiadali sme o pozvanie našich zástupcov na zasadanie, ktoré sa malo v stredu zaoberať touto problematikou. Výsledkom je, že sme nič 

nedostali a požiadavka sa stretla s ignoráciou, či už vedomou, alebo nevedomou nie je nám známe. Dodávam, že k tomuto bodu, samotní za-

mestnávatelia prostredníctvom zástupcov ANS na rokovaní mali celý rad otázok, bez konkrétnych a uspokojivých odpovedí. 
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K tretiemu bodu rokovania boli prizvaní ďalší traja zamestnanci MZ SR, všetci traja po výzve k prezentovaniu predloženého materiálu uznali, že 

je potrebné prečítať väčšinu z toho, čo je na papieri. 

Pri slovách ministra o tom, že už medzičasom rokoval so zástupcami niektorých komôr a odborov ako stabilizovať „nedostatkové profesie“ sme 

sa nestačili diviť, keď povedal že sa počíta so sumou cca 600 miliónov € na krytie úprav, ktoré nikto nevidel, nerokovalo sa o nich a ani neboli 

nikde predložené. Ale pritom v materiály pri základných zložkách mzdy zdravotníckeho pracovníka sa uvádza : „že sa vzťahuje aj na zamestnan-

cov v zariadeniach sociálnych služieb, alebo v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“  Materiál nám opäť nebol predlo-

žený, takže nevieme ako navrhujú nastaviť koeficienty a komu. Požadujeme úpravu pre všetkých pomerne a nielen vybraných skupinám profesií, 

lebo aj v samotnom materiály je uvedené, že v roku 2025 nám na Slovensku bude chýbať 12 178 zdravotníkov, čiže nielen sestier. Nemôžeme 

súhlasiť s konštatovaním, že koeficienty môžu byť upravované rôzne. Ak sa všetci zdravotníci musia kreditovo vzdelávať, musia mať obdobné 

vzdelanie, špecializáciu, prípadne náročnosť nimi vykonávaných prác je porovnateľná, nemôžeme robiť „partizánčinu v odmeňovaní“ ako si to 

predstavujú niektorí zamestnanci MZ SR. Pre doplnenie uvádzame, že exminister zdravotníctva akceptoval nomináciu našich dvoch zástupkýň 

do pracovnej komisie pre úpravu koeficientov, preto sme požiadali MZ SR o ich prizývaní na zasadania. 

Pri tomto dlhodobom probléme, akým je nedostatok zdravotníckeho personálu v našom zdravotníctve som predložil vedeniu rezortu prehľad 

dosiahnutých priemerných platov zdravotníkov za rok 2020, ale aj prehľad, ktorý nájdete v tomto IB k úpravám základných zložiek mzdy zdravot-

níkov od 1.1. 2022. Rozpútala sa vášnivá diskusia zameraná na výčitku EK voči vzdelávaniu „praktická sestra,“ ktorá sa učí na SZŠ. Zrušenie či 

jej zachovanie je diskutované už viac ako rok. Prezident AZŠ argumentoval zvýšením záujmu o štúdium o cca 40%, ale aj ich uplatnením v praxi, 

argumentácia zamestnancov MZ SR bolo opačné. Minister si to poznačil a preto verím, že  po získaní viac informácií sa pridá na stranu zamest-

návateľov, ale i nás ako zástupcov SOZ ZaSS prítomných na rokovaní, ktorí sme podporili túto snahu aj s ohľadom na odbremenenie sestier 

v práci v nemocniciach. 

Gen. riaditeľka Sekcie financovania MZ SR Ing. M. Verešová odprezentovala materiál pod bodom č.4, v ktorom je prehľad vynaložených finanč-

ných prostriedkov na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie, zjednodušene povedané náklady na covid príplatok, na odmeny pre zdravotníkov 

v ambulanciách záchrannej zdravotnej služby, ale aj náklady na jednotlivé zverejňované výzvy. V rámci diskusie sme upozornili na neskoré vyp-

lácanie peňazí, na nejasne stanovované pravidlá, bez usmerňovaní k úhradám. Pridali sme informácie o skutočnostiach realizácie pomoci zdra-

votníkom v ČR. To sa už opäť minister nenachádzal v rokovacej miestnosti. Odišli aj štátny tajomník aj generálny tajomník služobného úradu, 

takže sa ujala vedenia opäť štátna tajomníčka. Dostali sme prísľub, že ihneď nasledujúci deň po rokovaní odošlú z MZ SR usmernenie do zdra-

votníckych zariadení ako ďalej s covid príplatkom aj keď počet hospitalizovaných klesol pod tisíc. 

Odovzdala slovo tajomníkovi OHSR na MZ SR Ing. M. Belákovi, zamestnancovi MZ SR, aby podal ústnu informáciu o Návrhu nového Štatútu 

OHSR ako to chcel na základe zápisu z rokovania v októbri 2020 urobiť predchádzajúci minister zdravotníctva. Informoval krátko o niečom, čo 

chce urobiť. Prisľúbil, že sociálnym partnerom pošle svoj návrh do troch týždňov.  

V bode rôzne som požiadal o opätovné zvolávanie rokovaní OHSR raz za štvrťroka, ktoré by mali prediskutovať legislatívne zámery vedenia 

rezortu ešte v čase ich prípravy a pred daním do MPK. Záverovala to štátna tajomníčka, ktorá sa spýtala, kto vlastne zvoláva rokovania OHSR! 

Ďalej som navrhol a požiadal zapísať do zápisu požiadavku na realizáciu voucherov pre zdravotníkov podľa vzoru z ČR, kde bolo vládou schvá-

lené umožniť zdravotníkom pobyt v kúpeľoch so poukazom na 8 tisíc Kč. Obdobné som požiadal realizovať aj v SR s dovetkom, že by sa to malo 

dotýkať aj ľudí zo zariadení sociálnych služieb. Opätovne som vyslovil požiadavku na naše zastúpenie v pracovných komisiách pri prerokovávaní 

novelizácie zákona č.578/2004 Z. z., alebo pri rozpracovaní opatrení z plánu obnovy a odolnosti. 

Vážení čitatelia, 

týmito riadkami som chcel vniesť trochu svetla do úrovne rokovania, iste sa mi nepodarilo všetko jasne vysvetliť, ale považoval som za potrebné 

napísať s kým rokujeme, o čom sa rokuje a kto ťahá nitky na MZ SR. Som si vedomý, že vznikne celý rad otázok k napísanému, ale aj iné pohľady, 

ale nedá mi uviesť, že prvý človek rezortu sa neobjavil do konca rokovania v miestnosti. Viem, že pred rokovaním vlády v stredu riešil otázky čo 

so Sputnikom V, ale na prvé rokovanie OHSR pod jeho vedením nebol podľa mňa vôbec pripravený. Môžem si to dovoliť vysloviť, lebo som pri 

zastupovaní zamestnancov z postu predsedu zväzu zažil už skoro desiatku ministrov a ministeriek a veru žiadny z nich nepristúpil k sociálnym 

partnerom takto..... 

Záver : Nasledujúci deň, t .j. v stredu som požiadal ministra zdravotníctva o osobné stretnutie. Dodnes neprišlo ani potvrdenie o prijatí našej 

žiadosti. Držme si spoločne palce, aby sa vzťahy a prístup k rokovaniam dostali na patričnú a požadovanú  úroveň. Len vzájomným dialógom sa 

dokáže predísť situáciám z minulých rokov, keď nespokojnosť zamestnancov sa riešila protestmi, prípadne inými krajnými opatreniami. 

Mgr. Anton Szalay                                                                                                                                                                                
predseda  SOZ ZaSS

 szalay@sozass.sk 
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Kreditový príplatok zdravotníckych pracovníkov vo verejnej správe v súčasnej pandemickej situácií 
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K prekročeniu maximálnej práce nadčas v súvislosti s mimoriadnou situáciou a núdzovým stavom 
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Predpokladaná minimálna výška základnej zložky mzdy zdravotníckych pracovníkov v roku 2022 
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POZVÁNKY NA ROKOVANIE KRAJSKÝCH KONFERENCIÍ PREDSEDOV ZO SOZ ZaSS 
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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 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 (31.05.2021) odovzdalo spracovaný materiál ku GDPR len 108 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 – 

17, 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 

mailto:sykorova@sozzass.sk
mailto:sykorova@sozzass.sk
mailto:sykorova@sozzass.sk
mailto:sykorova@sozzass.sk
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OTVÁRAME HOTELY SOREA PRE VÁS! 

 

 

A je to tu ! OTVÁRAME hotely SOREA pre vás naši milí hostia a priatelia ! 

 

Dodržujeme všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia podľa nariadení ÚVZ SR a aktuálne 

platného COVID automatu pre danný okres ! 

Všetky vaše otázky, požiadavky a rezervácie môžete smerovať priamo na recepcie hotelov, 

alebo na CK SOREA - obchod@sorea 

 

Termíny otvorenia:  

Hotel SOREA URÁN, Tatranská Lomnica 11.6.2021 - uran@sorea.sk 

Hotel SOREA TRIGAN, Štrbské pleso 15.6.2021 - trigan@sorea.sk 

Hotel SOREA MÁJ, Liptovský Ján 18.6.2021 - maj@sorea.sk 

Hotel SOREA ĎUBIER, Liptovský Ján 20.6.2021 - dumbier@sorea.sk 

Hotel SOREA TITRIS, Tatranská Lomnica 27.6.2021 - titris@sorea.sk 

Hotel SOREA HUTNÍK, Tatranské Matliare 28.6.2021 - hutnik@sorea.sk 

Hotel SOREA SNP, Demänovská dolina 2.7.2021 - snp@sorea.sk 

Hotel SOREA ĽUBOVŇA, Stará Ľubovňa 2.7.2021 - lubovna@sorea.sk 

Hotel SOREA REGIA, Bratislava - jún 2021 - regia@sorea.sk 

 

Pripravujeme pre vás na letnú a jesennú sezónu množstvo zliav a bonusov od našich obchod-

ných partnerov, ktoré si uplatníte na základe predloženia hotelového ubytovacieho preukazu 

SOREA ( TRICKLANDIA, Dobrá Hračka, MINISLOVENSKO, Stanišovská jaskyňa, DINOPARK, TATRY 

vo vnútri, plte HUBCEJ, Farma Východná, Strelnica LM, požičovne bicyklov TATRY Travelia, Ňiňaj, 

Liptovská galéria M.Bohúňa ......). 

 

Tešíme sa na vašu návštevu! 

  
 

mailto:regia@sorea.sk

