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kde pokračujeme v informovaní o činnosti
sobíme, ako aj o zmenách legislatívy, novýstupy v monitoringu tlače. Ak máte námety, postrehy posielajte nám ich, tie najviac žiadané sa budeme snažiť zapracovať k spokojnosti našej členskej základne.
Vzhľadom na prípravu sťahovania až po jeho samotnú realizáciu dnes prinášame dvojčíslo
nášho IB, v ktorom nájdete aj výber z uznesení z našich krajských konferencií predsedov ZO,
ktoré sa uskutočnili v júni a začiatkom tohto mesiaca v krajských mestách. Ďakujeme všetkým
zástupcom organizácií, ktorí sa rokovaní zúčastnili. Mali možnosť dozvedieť sa osobne o činnosti zväzu v podstate za dva roky a diskutovať o súčasných otázkach v sociálnom dialógu
a kolektívnom vyjednávaní. Priebehom konferencií sa zaoberal aj riadiaci orgán zväzu Výkonný výbor na svojom 46. zasadaní vo štvrtok 22. júla 2021 už na Bajkalskej. Na všetkých
KK boli zvolení zástupcovia za kraje na ďalšie volebné obdobie, ako aj delegáti na VIII. zjazd
SOZ ZaSS, ktorý sa bude konať v dňoch 9.-10. septembra 2021 v Bratislave v hoteli Sorea Regia.
Nemenej dôležité sú aj informácie o dosiahnutých priemerných platoch zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach za prvý štvrťrok 2021. Je nutné uviesť, že mnohí nebudete veriť, že
príjmy zdravotníkov sa tak zvýšili, ale je nutné brať na vedomie covid príplatky, odmeny
a preplatenie veľkého počtu nadčasových hodín odpracovaných zamestnancami pri druhej
vlne pandémie. Najmä v červených zónach, alebo na covid pracoviskách.
Ako ste sa už mohli dočítať a dozvedieť rokovala aj Odvetvová HSR na MZ SR ešte v máji za
účasti ministra zdravotníctva V. Lengvarského, ale zápisnica bola doručená až 21.7. 2021. Je
v nej uvedená mimo iného i požiadavka, ktorú som predniesol na rokovaní. Jedná sa o mimoriadne poskytnutie pobytov pre zdravotníckych pracovníkov v kúpeľoch na Slovensku. V ČR
MZ schválilo dotačný program s cieľom prevencie negatívnych dopadov psychickej a fyzickej
záťaže a obnovy síl v súvislosti s pandémiou covid-19. O voucher na zamestnanca v sume 8
tisíc českých korún môžu požiadať zamestnávatelia, kde boli hospitalizovaní pacienti s ochorením na covid-19.
Dodnes, žiaľ nemáme žiadne informácie o obdobnom postupe na Slovensku i keď hneď na
rokovaní uviedla štátna tajomníčka MZ, že o niečom takom diskutovali. Opätovne uvádzam,

Vydáva: Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb, Bajkalská 29/B, 821 01 Bratislava, www.sozzass.sk; www.sozzass.com;
Spracovala: PhDr. Eva Sýkorová - 02/ 50 24 02 73, e-mail: sykorova@sozzass.sk
Za obsah dodaného príspevku zodpovedá jeho autor. Pre vnútornú potrebu ZO. Nepredajné.

že nestačí len deklarovať vďaku zdravot-

práce má predložiť návrh o úprave mm na rokovanie HSR SR s najväčšou pravdepodobnos-

níkom za ich odvedenú prácu, nasadenie,

ťou v auguste, alebo v septembri. Zatiaľ sme zachytili len jeho vyjadrenie o raste o +23 € podľa

obetavosť, ale i formou pobytov v kúpe-

aktuálneho znenia zákona o mm.(57%)

ľoch im umožniť načerpať a obnoviť psychické a fyzické sily, aby mohli zvládnuť

Veľmi dôležité budú rokovania o príprave štátneho rozpočtu pre rok 2022 a špecifikácia potrieb rezortu pre zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre občanov SR. I preto budeme opätovne iniciovať zvolanie ODT na MZ SR. Dôležité je to i z pohľadu v súčasnosti prebiehajúcich
diskusií a rokovaní nielen na MZ SR, ale aj na MF SR o zvyšovaní koeficientov pre 27 zdravotníckych profesií, ktoré sú odmeňované podľa zákona č.578/2004 Z. z. Sme svedkami neustálej mediálnej kampane o nedostatku zdravotníkov v nemocniciach,

o odkladaní

plánovaných operačných zákrokov o nedostatku lekárov prvého kontaktu, ale aj o tendencii
odchodov z rezortu až po odchody do zahraničia a to už u medikov študujúcich na lekárskych
fakultách. Podľa zverejňovaných údajov nám najviac chýbajú v nemocniciach sestry a ošetrujúci personál. Tento alarmujúci stav vedenie rezortu nerieši tak, akoby sa očakávalo. Iste zdekaždý deň ohlasovanú a očakávanú tretiu

dilo túto situáciu, ktorá je prítomná dlhodobo, ale je potrebné prijať opatrenia. Určite k tomu

vlnu pandémie. Alebo budeme opätovne

nepridá akcia LOZ, ktorý rozbehol akciu „ Deklarácia o pripravenosti k výpovediam zo služieb“

„chytať zajaca za chvost a tlieskať na bal-

pod heslom“ Aby sme mohli zachraňovať, musíme zachrániť zdravotníctvo pred kolapsom.“

kónoch, či vylepovať červené srdiečka do

Túto deklaráciu rozbehli v Košiciach, zostáva otázka, koľko lekárov sa pripojí?

okien svojich príbytkov?“ Malo by sa to
vzťahovať aj na zamestnancov v zariade-

A máme schválený Plán obnovy a odolnosti SR, ktorého súčasťou je aj časť venovaná oblasti

niach sociálnych služieb, ktorí boli so svo-

zdravotníctva. Vyčlenené obrovské finančné prostriedky sa majú použiť na celý rad opatrení

jimi „klientmi“ počas celej pandémie, ako

medzi najdôležitejšie patrí optimalizácia siete nemocníc. Ak by sa nemala realizovať je prak-

aj na zamestnancov regionálnych úradov

ticky plán obnovy bezcenný. Takže sa-

verejného zdravotníctva, ktorí pracovali

motná realizácia navrhnutých opatrení

na dohľadávaní kontaktov pozitívnych po-

bude rozhodujúca pre zlepšenie pracov-

čas tohto náročného obdobia. V tejto zá-

ných podmienok zamestnancov, zhodno-

ležitosti sa obrátime verejnou výzvou na

tenie budov i pre zlepšenie vybavenia

vedenie rezortu, aby čím skôr uskutočnili

nemocníc.

rokovania na MF SR s cieľom vyčlenenia

krokov má priniesť komplexnú zmenu, čo

objemu financií na obdobný postup ako

je obrovská šanca pre systémové zmeny.

Rozpracovanie

jednotlivých

v ČR. Sú slovenskí zamestnanci menej
cenní ako tí v ČR ? (viac na strane 19)
Niekoľko slov k aktuálnej činnosti zväzu
v rámci sociálneho dialógu a vyjednávania KZVS. Dávame do pozornosti, že boli
predložené sociálnym partnerom (vláda,
samosprávy) návrhy textov KZVS pre verejnú službu a štátnu službu pre rok 2022.
Požaduje sa i valorizácia tabuliek, ktorá
nebola realizovaná v tomto roku, rokovania o texte oboch KZVS očakávame už
počas augusta a septembra. KOZ SR
predložila i návrh na rast minimálnej mzdy
od 1.1.2022 na úroveň 60% z vymeriavacieho základu, ktorým je dosiahnutá prie-

Vážení čitatelia,
blíži sa rokovanie VIII. zjazdu SOZ ZaSS, ktoré je naplánované na 9. – 10. septembra 2021
v Bratislave. V týchto dňoch registrujeme všetky okresy v SR v zelenej farbe, čo znamená, že
by sa delegáti najvyššieho orgánu nášho zväzu mali nerušene rokovania v uvedenom termíne
zúčastniť. Podkladové materiály s pozvánkou budú doručené všetkým delegátom počas augusta. Je potrebné sa s nimi oboznámiť a tým zabezpečiť aj hladký priebeh rokovania a prijatie záverov pre ďalšie volebné obdobie s cieľom zabezpečenia adekvátneho zastupovania
zamestnancov vo všetkých organizáciách kde pôsobia naše základné organizácie. Prajem
všetkým pekné letné dni a oddych, načerpanie nových síl, pretože jeseň môže byť opäť skúškou personálu na pracoviskách. Priatelia pevné zdravie, pamätajte, sme tu pre vás, kontaktujte nás.

merná mzda dva roky dozadu. Minister

Mgr. Anton Szalay
predseda SOZ ZaSS
szalay@sozass.sk
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UZNESENIE KRAJSKÝCH KONFERENCIÍ PREDSEDOV ZO SOZ ZaSS
UZNESENIE
KRAJSKÝCH KONFERENCIÍ PREDSEDOV ZÁKLADNÝCH ODBOROVÝCH ORGANIZÁCIÍ SLOVENSKÉHO
ODBOROVÉHO ZVÄZU ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
konaných v dňoch 24. 6. 2021 v PIEŠŤANOCH, 25. 6. 2021 v BRATISLAVE, 28. 6. 2021 v BANSKEJ
BYSTRICI, 29. 6. 2021 v KOŠICIACH, 30. 6. 2021 v PREŠOVE, 1. 7. 2021 v ŽILINE a 7. 7. 2021 v NITRE
Krajské konferencie predsedov základných odborových organizácií sa uskutočnili na základe rozhodnutia Výkonného výboru SOZ
zdravotníctva a sociálnych služieb zo dňa 19.-20. mája 2021 číslom uznesenia 45./5 a schváleného uznesenia Konferencie predsedov ZO dňa
11.4. 2019.
Krajské konferencie predsedov základných odborových organizácií rokovali o plnení programových úloh zväzu, o finančnom
zabezpečení odborového zväzu a ďalších úlohách schválených v programe rokovania. Boli oboznámení na základe článku 20 Stanov SOZ ZaSS
s výsledkom hlasovania prostredníctvom obežníka 1/2020 k Rozpočtu VIII. zjazdu SOZ ZaSS a prostredníctvom obežníka č. 1/2021 k Rozpočtu
SOZ ZaSS na rok 2021. Tiež vzali na vedomie výsledok hlasovania per rollam k Programu zväzu na rok 2021. Zvolili svojich zástupcov kraja do
Výkonného výboru a delegátov s hlasom rozhodujúcim na VIII. zjazd SOZ ZaSS.
Krajské konferencie predsedov základných odborových organizácií

I. zobrali na vedomie
1.

Informácie o hlasovaní per rollam k čerpaniu rozpočtu SOZ ZaSS za rok 2020.

2.

Informácie o hlasovaní per rollam k rozpočtu SOZ ZaSS na rok 2021.

3.

Informácie o hlasovaní per rollam k Programu SOZ ZaSS rok 2021.

II. schválili
1.

Správu o činnosti Výkonného výboru SOZ ZaSS a zhodnotenie plnenia Programových úloh SOZ ZaSS.

2.

Delegátov s hlasom rozhodujúcim podľa predloženého zoznamu a s uvedenými zmenami s tým, že ďalšie zmeny delegátov sa môžu
uskutočniť len ak bolo prijaté uznesenie členskej schôdze, príp. konferencie ZO o náhradníkovi. Inak sa náhradníkmi delegátov stávajú
zvolení delegáti na krajskej konferencii predsedov ZO podľa výsledkov na volebnej listine.

3.

4.

Členov Výkonného výboru SOZ ZaSS:
za Trnavský kraj

MUDr. Ľubomír UHERČÍK, PhD.

za Trenčiansky kraj

p. Marian KRČIK

za Bratislavský kraj

p. Peter POPELÁR

za Banskobystrický kraj

Mgr. Dagmar HRNČIAROVÁ

za Košický kraj

p. Monika POSYPANKOVÁ

za Prešovský kraj

PhDr. Božena SOKOLOVÁ, MHA, MPH

za Žilinský kraj

Ing. Daniela POCHYBOVÁ

za Nitriansky kraj

p. Ondrej VRBINIAK

Poradie členov vyhlásené volebnou komisiou krajských konferencií pre kooptáciu člena do Výkonného výboru SOZ ZaSS v prípade,
že členovi zanikne mandát z akýchkoľvek dôvodov.

III. ukladá
A. Výkonnému výboru SOZ ZaSS
1.

Uznesenie a schválené materiály Krajskej konferencie predsedov ZO uverejniť v Informačnom bulletine SOZ ZaSS a zaslať základným
odborovým organizáciám
Termín: do 1. mesiaca od konania KK PZO – júl 2021

2.

Prerokovať všetky pripomienky a návrhy vyplývajúce z diskusie, prijať k nim stanoviská a oboznámiť s nimi navrhovateľov
Termín: júl 2021
B. Základným odborovým organizáciám

1.

Oboznámiť svoju členskú základňu so schválenými materiálmi Krajskej konferencie predsedov ZO
Termín: do mesiaca od konania Krajskej konferencie

2.

Zabezpečiť účasť svojich delegátov na rokovaní VIII. zjazdu SOZ ZaSS
Termín: 09.-10. 09. 2021
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Informácie zo 46. rokovania Výkonného výboru SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb,
konaného dňa 22. júla 2021 v Bratislave

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

Program :
1.

Kontrola uznesení zo 45. VV SOZ ZaSS z 19.-20.5.2021

2.

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

3.

Žiadosti členov o sociálnu pomoc

4.

Vyhodnotenie rokovaní krajských konferencií predsedov ZO jún – júl 2021

5.

Informácie o rokovaniach KOZ SR o výške minimálnej mzdy pre rok 2022

6.

Informácie o kolektívnom vyjednávaní KZVS pre VS a ŠS na rok 2022

7.

Príprava VIII. zjazdu SOZ ZaSS

8.

Rôzne: 8./1. Prehliadka nového sídla Úradu SOZ ZaSS na Bajkalskej ul. 29/B

Prehľad činnosti SOZ ZaSS :
Účasť na:
➢

rokovaní odvetvovej HSR na MZ SR;

➢

rokovaní výboru pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo – on line;

➢

rokovaní výboru pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV - on line;

➢

rokovaní Predstavenstva JMF OZ SR v hoteli SOREA – Regia;

➢

zasadaní skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV - on line;
pracovnom stretnutí vyjednávačov KZVS na rok 2022 pre VS a ŠS;
pracovnom stretnutí s ministrom zdravotníctva V. Lengvarským;

➢

61. Plenárnej schôdzi EHSV - on line;

➢

rokovaní Predstavenstva JMF OZ SR, Rady členov JMF OZ SR;
rokovaní Majetkovej únie OZ SR, Valné zhromaždenie hotela Flóra a.s.
Trenčianske Teplice v hoteli Sorea - Regia v Bratislave;

➢

rokovaní výboru pre vonkajšie vzťahy EHSV - on line;

➢

rokovaní výboru pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo - on line;

➢

rokovaní Predstavenstva KOZ SR v Banskej Bystrici;

➢

Krajskej konferencií predsedov ZO SOZ ZaSS v Piešťanoch (TA + TN);

➢

Krajskej konferencií predsedov ZO SOZ ZaSS v Bratislave;

➢

Krajskej konferencií predsedov ZO SOZ ZaSS v Banskej Bystrici;

➢

Krajskej konferencií predsedov ZO SOZ ZaSS v Prešove;

➢

Krajskej konferencií predsedov ZO SOZ ZaSS v Košiciach;

➢

Krajskej konferencií predsedov ZO SOZ ZaSS v Žiline;

➢

Krajskej konferencií predsedov ZO SOZ ZaSS v Nitre;

➢

zasadnutí skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV - on line;

➢

562. Plenárnej schôdzi EHSV - on line;

➢

príprave, balení vecí, nábytku, demontáž obrazov k sťahovaniu;

➢

sťahovaní úradu zväzu z Vajnorskej 1 na Bajkalskú ul. 29/B;

➢

rokovaní výboru pre vonkajšie vzťahy EHSV - on line;

➢

stretnutí členov EHSV zo SR - on line ;

➢

dokončení sťahovania úradu zväzu na Bajkalskú ul. ;

➢

rokovaní Predstavenstva KOZ SR.

.
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Pracovné stretnutia a metodická pomoc ZO:
✓

pracovné stretnutie s funkcionármi ZZS Bratislava na Úrade SOZ ZaSS v Bratislave;

✓

pracovné stretnutie s vedením ANS na Úrade SOZ ZaSS v Bratislave ohľadom KZ VS;

✓

zasadanie ODT na MZ SR v Bratislave, kde bolo okrem iného prejednávané financovanie rezortu zdravotníctva počas pandémie –
úrazový príplatok, covidový príplatok, optimalizácia siete nemocníc, Plán obnovy a odolnosti SR, stabilizácia zdravotníckych pracovníkov – praktická sestra, zákon č. 578/2004 Z. z. – navýšenie koeficientov;

✓

metodická návšteva v DSS a ZpS v Martine – rokovalo sa s vedením organizácie a výborom ZO ohľadom dovolenky za roky 2019,
2020, 2021;

✓

rokovanie na MZ SR v Bratislave k novele zákona č. 578/2004 Z. z. – úprava koeficientov pre zdravotníckych pracovníkov, zaradenie
do tejto platovej úpravy ďalších segmentov v oblasti zdravotníctva a ZSS, zohľadnenie praxe a podobne;

✓

metodická návšteva v RÚVZ so sídlom v Lučenci, boli riešené aktuálne problémy v ZO vzhľadom k novozvolenému výboru ZO s vedením organizácie a funkcionármi ZO;
zasadanie Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine;

✓

metodická návšteva v zariadení Centrum pre deti a rodiny v Martine – rokovanie s novým predsedom ZO;

✓

pracovné stretnutie s ministrom zdravotníctva a štátnym tajomníkom na MZ SR v Bratislave, kde boli prerokované aktuálne problémy
rezortu;

✓

rokovanie na MZ SR v Bratislave k novele zákona č. 578/2004 Z. z. – úprava koeficientov pre zdravotníckych pracovníkov, zaradenie
do tejto platovej úpravy ďalších segmentov v oblasti zdravotníctva a ZSS, zohľadnenie praxe a podobne.

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.
47. rokovanie VV SOZ ZaSS sa bude konať dňa : 8. septembra 2021 od 12.00 h v zasadacej miestnosti na Bajkalskej 29/B v Bratislave.
PhDr. Eva Sýkorová
masmediálna činnosť, personalistika a sociálna oblasť
sykorova@sozzass.sk

Nové sídlo Úradu SOZ ZaSS na Bajkalskej 29/B v Bratislave

SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Bajkalská 29/B, 821 01 BRATISLAVA
IČO: 00683949
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DODATOK č. 8 ku KZVS medzi SOZ ZaSS a ANS
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Aktuálny zoznam členov ANS – aktualizovaný 26. 7. 2021
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Výška životného minima od 1. júla 2021

Výška životného minima od 1. júla 2021
K 1. júlu 2021 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
č. 244/2021 Z. z.
Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo
úhrn súm:
•
•
•

218,06 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu ,
152,12 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu ,
99,56 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Výpočet súm životného minima v modelových situáciách:
Jednotlivec
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, predstavuje sumu 218,06 € mesačne.
Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
218,06 € + 99,56 € = 317,62 € a predstavuje sumu 317,62 € mesačne.
Dvojica bez detí
Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne,
218,06 € + 152,12 € = 370,18 € a predstavuje sumu 370,18 € mesačne.
Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
218,06 € + 152,12 € + 99,56 € = 469,74 € a predstavuje sumu 469,74 € mesačne.
Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi
Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne,
218,06 € + 152,12 € + 99,56 € + 99,56 € + 99,56 € = 668,86 € a predstavuje sumu 668,86 € mesačne.

PhDr. Eva Sýkorová
masmediálna činnosť, personalistika a sociálna oblasť
sykorova@sozzass.sk
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ŠTATISTIKA priemerných platov v zdravotníckych zariadeniach za 1. Q. 2021
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OS prosadil 8000 Kč pro zdravotníky. Neváhejte a jeďte načerpat síly do lázní!

Ministerstvo zdravotnictví v pondělí 28. června vypsalo mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s
cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19.
https://www.mzcr.cz/mimoradny-dotacni-program-proposkytovatele-luzkove-pece-s-cilem-prevence-negativnichdopadu-psychicke-a-fyzicke-zateze-a-obnovy-psychickych-a-fyzickych-sil-pro-pracovniky-ve-zdravotnictvi/
Díky němu se uskuteční to, co odborový svaz v posledních měsících intenzivně prosazoval: určení zdravotníci mohou
čerpat až 8000 Kč na zdravotní služby za účelem obnovy tělesných a duševních sil, a to formou lázeňské nebo rehabilitační
péče anebo využitím služeb psychologů.
O finanční částky na své zdravotníky si do 30. 7. 2021 budou žádat jednotlivá lůžková zdravotnická zařízení, kde byli
hospitalizovaní pacienti s nemocí COVID-19. Ministerstvem přímo řízené organizace obdrží finanční prostředky od svého zřizovatele. V jednotlivých nemocnicích a dalších lůžkových zařízeních si pravidla pro čerpání zdravotních služeb stanoví ve spolupráci zaměstnatelé a odborové organizace. OS navíc oslovil lázeňská zařízení se žádostí o vytvoření „regeneračních balíčků“
pro zdravotníky. Nabídky, které OS dostává, obratem zasílá do nemocnic.
Uvědomujeme si, že zdravotníci prožívali dlouhodobý silný stres, tíživé chvíle bezmoci, zemřelo jim nebývalé množství
pacientů, včetně jejich známých či blízkých. Proto považujeme za nezbytné, aby se zdravotníkům z nemocnic dostalo také podpory při obnově jejich fyzických a psychických sil, která je nutná nejen jako prevence před zhroucením a vyhořením, ale i pro
další výkon jejich náročné profese v příštím jistě rovněž nelehkém období.
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR přeje všem zdravotníkům, ať jim prostředky na regeneraci jejich sil
pomohou.
Zdroj: BULLETIN Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky
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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 odborovej 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 adresu sykorova@sozzass.sk. Viac informácií Vám ochotne poskytneme 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 (31.07.2021) 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
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