
 
 

Vydáva: Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb, Bajkalská 29/B, 821 01 Bratislava, 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. 

I N F O R M A Č N Ý   B U L L E T I N 

1 

      SEPTEMBER   2021 

00022022020  2020   

2019 

 www.sozzass.com 

OBSAH 

VÁŽENÍ ČITATELIA, .................................... 1 

INFORMÁCIE Z 47. ROKOVANIA 

VÝKONNÉHO VÝBORU SOZ 

ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB,                              

KONANÉHO V DŇOCH 8. SEPTEMBRA 2021 

V BRATISLAVE ........................................... 2 

UNESENIE VIII. ZJAZDU SOZ ZASS............... 3 

PROGRAM SOZ ZASS NA OBDOBIE ROKOV 

2021-2025 ................................................. 5 

ROKOVACÍ PORIADOK ZJAZDU SOZ ZASS ... 6 

VOLEBNÝ PORIADOK SOZ ZASS .................. 9 

FINANČNÝ PORIADOK SOZ ZASS .............. 13 

STANOVY SOZ ZASS ................................. 15 

DEJE SA NIEČO ZAUJÍMAVÉ VO VAŠEJ ZO – 

NAPÍŠTE NÁM ......................................... 24 

VÝZVA K SPLNENIU ÚLOHY (GDPR) .......... 24 

POBYTY SO ŠTÁTNOU ÚČELOVOU 

DOTÁCIOU 2021 ...................................... 25 

 

 

 

Vážení čitatelia, 

v dňoch 9.-10. septembra 2021 sa v hoteli Sorea - Regia v Bratislave sa konal VIII. zjazd 

nášho zväzu. Po viacnásobnom posúvaní termínu rokovania sme sa konečne stretli a pri za-

bezpečení všetkých náležitých hygienických opatrení sme v úvode mohli privítať hostí, ktorých 

sme pozvali na úvod rokovania. A tak sa k takmer stovke delegátok a delegátov prihovorili 

postupne minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

Milan Krajniak, prezident KOZ SR Marián Magdo-

ško a generálny tajomník služobného úradu 

Úradu vlády Marek Vandrák. Za zamestnávateľ-

ské asociácie vystúpili viceprezident AŠN SR Ro-

land Schaller, riaditeľ UN Bratislava a za ANS 

viceprezident Jozef Mintál, riaditeľ nemocnice 

v Dolnom Kubíne. Svoje slová k prítomným dele-

gátom venoval aj prezident ASZŠ Miroslav Se-

kula, ktorý poďakoval za spoluprácu so zástupcami nášho zväzu najmä v snahe dohliadať na 

vývoj legislatívy. Partnerský odborový zväz z Českej republiky (OS ZaSP) zastupovala 

místopředsedkyne Jana Hnyková. Delegátky a delegáti po vystúpeniach hostí mali možnosť 

v rámci diskusie predniesť im svoje otázky, námety či postrehy k predneseným témam. 

Vážení čitatelia, 

v tomto vydaní IB prinášame základné dokumenty zväzu schválené VIII. zjazdom, vrátane 

Programu zväzu na volebné obdobie, ktorý rozpracujeme na jednotlivé roky a budeme sa usi-

lovať o splnenie prijatých úloh. Do pozornosti dávame aj Uznesenie schválené delegátmi 

zjazdu jednomyseľne. Vzhľadom na skutočnosť, že sa prijali aj úlohy pre základné organizá-

cie, žiadame výbory ZO, aby informovali členskú základňu o cieľoch, zámeroch a úlohách, 

ktoré máme spoločne pred sebou. Toto vydanie IB si určite vytlačte, pretože dokumenty sú 

potrebné k práci počas celého volebného obdobia. Všetkým zodpovedným vopred ďakujeme 

za činnosť v prospech členskej základne a spolupracovníkov vo viac ako 255 organizáciách, 

kde pôsobia. 

Záverom mi dovoľte poďakovať všetkým delegátkam a delegátom VIII. zjazdu SOZ ZaSS, 

ktorí pristúpili veľmi zodpovedne, vecne       

a pragmaticky k prerokovávaniu materiálov, boli 

disciplinovaní a riadili sa pokynmi moderátorov 

rokovania. Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave 

podkladových materiálov na zjazd, ale aj na kraj-

ské konferencie je potrebné poďakovať. Tiež je 

nutné vyzdvihnúť a pozitívne hodnotiť zabezpe-

čenie a priebeh rokovania nielen zo strany za-

mestnancov Úradu SOZ ZaSS, ale aj od zamestnancov hotela Sorea- Regia. Podieľali sa na 

spokojnosti delegátok a delegátov, ktorí odchádzali zo zjazdu s pocitmi dobre odvedenej 

práce a tiež s vedomím, že je pred nami opäť náročné obdobie obhajoby práv zamestnancov 

a obdobie vyjednávania kolektívnych zmlúv. 
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Osobne si dovoľujem vysloviť všetkým 

aktérom veľké „Ďakujem“. Ďakujem za 

dôveru a teším sa na ďalšiu spoluprácu. 

Prajem všetkým pevné zdravie, veľa opti-

mizmu, podpory pre túto prácu nielen na 

pracoviskách, ale aj doma. Pretože táto 

práca sa odchodom z pracoviska nekončí, ale pokračuje aj doma, kde sa pripravujete na ro-

kovania, alebo študujete  vzorové KZ a iné predpisy s cieľom dosiahnutia čo najlepších vý-

sledkov vyjednávania. Tímová práca je na pracoviskách, ale aj v práci výborov ZO, preto 

prajem úspech, lebo ten je aj v tejto dobe veľmi dôležitý a vari ešte dôležitejší. 

                    Mgr. Anton SZALAY, predseda SOZ ZaSS, szalay©sozzass.sk;                     

 

Informácie z 47. rokovania Výkonného výboru SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb,                              
konaného v dňoch 8. septembra 2021 v Bratislave

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

Program : 

1. Kontrola uznesení zo 46. VV SOZ ZaSS zo dňa 22. 07. 2021 

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

3. Žiadosti členov o sociálnu pomoc 

4. Vyhodnotenie plnenia a čerpanie  rozpočtu SOZ ZaSS za prvý polrok 2021  

5. Priebeh kolektívneho vyjednávania s ANS  

6. Rôzne 

  

Prehľad činnosti SOZ ZaSS : 

Účasť na: 

➢ zasadaní revízoriek účtov SOZ ZaSS – kontrola hospodárenia OZ;  

➢ rokovaní Predstavenstva KOZ SR; 

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

➢ zasadaní Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine; 

➢ rokovaní na MPSVR SR v Bratislave k Plánu legislatívnych úloh vlády na mesiace jún až december 2021, predmetom rokovania boli 

zákony  č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, č. 124/2006 Z. z. o BPZP, č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce; 

➢ rokovaní HSR SR na Úrade vlády ako poradca k bodu : „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.“ – jednalo sa o duálne vzdelávanie 

na SZŠ. 

        Pracovné stretnutia a metodická pomoc ZO: 

➢ metodická návšteva v ZSS Domov v Poloninách v Novej Sedlici, kde sa jednalo s vedením organizácie a zamestnancami zariadenia 

o aktuálnych problémoch a „reštarte“ činnosti odborovej organizácii; 

➢ pracovné stretnutie v Prešove  so zástupcami Prešovského samosprávneho kraja z  odboru sociálnych vecí a rodiny  ohľadom riešenia 

podnetov z niektorých ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK; 

➢ poskytnutie metodickej pomoci funkcionárom ZO v DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí; 

➢ metodická návšteva v Nemocnici Kežmarok, kde sa jednalo s vedením organizácie a funkcionármi ZO – zaujímala ich dlhšia výmera 

dovolenky, stravovanie zamestnancov, skrátenie pracovného času, dodatky ku KZ; 

➢ účasť na  členskej schôdzi  ZO v zariadení Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach. 

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.     

1. rokovanie VV SOZ ZaSS  v novom volebnom období sa bude konať dňa :  07. októbra 2021 v Bratislave o 08.00 h v Bratislave. 
 

                        Ing. Daniela POCHYBOVÁ, podpredsedníčka SOZ ZaSS, pochybova©sozzass.sk; 
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Unesenie VIII. zjazdu SOZ ZaSS 
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Program SOZ ZaSS na obdobie rokov 2021-2025 
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Rokovací poriadok zjazdu SOZ ZaSS 
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Volebný poriadok SOZ ZaSS 
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Finančný poriadok SOZ ZaSS 
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Stanovy 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 (29.09.2021) 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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Pobyty so Štátnou účelovou dotáciou 2021 

 



 

Informačný bulletin č. 1 • 09/2021 • SOZ ZaSS  • >>>>Späť na OBSAH<<<< 

 
Strana 26 

 

  

 


