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dnes mám veľa tém, ktoré by som chcel dať do vašej pozornosti. Jednou z nich je sociálny
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dialóg so zamestnávateľmi. Nemôžem sa stotožniť so stanoviskom vlády k návrhom KZVS
pre VS a ŠS na rok, ktorí odmietajú valorizovať platy zamestnancov pracujúcich vo verejnom
záujme a v štátnej službe. Pritom nemajú „hanbu“ všade ďakovať ľuďom, ktorí stáli v prvej línii
pri šíriacej sa pandémii, ktorí pevne stáli pri klientoch v zariadeniach sociálnych služieb, alebo
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svoje vedomosti a zručnosti nasadzovali pri vyhľadávaní pozitívnych na covid-19 a zabezpečo-
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vali procesy eliminovania šírenia pandémie
v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.
Ľudí je všade málo i tých, ktorí sú ochotní v dnešných časoch pracovať za nízke mzdy, chce vláda týmto postojom primäť k odchodu mimo tejto
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sféry služieb občanom. Kto sa postará o chorých a starých ľudí, ale nielen o nich. Celá verejná
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spoločnosť potrebovala. Druhé kolo vyjednávania spomínaných zmlúv zatiaľ nemá stanovený

sféra je podfinancovaná a mladí ľudia sa nehrnú na voľné pracovné pozície, ako by naša
termín, ale dnes viem s istotou uviesť, že v Návrhu štátneho rozpočtu na rok 2022 je valorizácia platov 0%.
Kolegyne, kolegovia,
ak nie ste spokojní so svojim príjmom, s kvalitou života, s vývojom cien potravín, ale aj s rastom cien energií, tak rozhodne príďte vyjadriť svoj nesúhlasný postoj osobne na Protest do
Bratislavy, ktorý pripravujeme v deň vyjednávania. Viac sa dočítate a dozviete na našej
stránke. Je len na „VÁS“ ako sa rozhodnete. My rozhodne prídeme vyjadriť svoje požiadavky,
aby sa vláda a Parlament situáciou zaoberali a prišli so zmeneným postojom k návrhom
KZVS.
Spokojní nemôžu byť po predloženom rozpočte ani zamestnanci zdravotníckych lôžkových
zariadení, kde sa nenapĺňajú očakávania zdravotníkov so zvýšením koeficientov v zákone
o odmeňovaní. Ministerstvo financií predložilo dokonca krátenie financií už v tomto roku o viac
ako 232,5 mil. €, čo sa napokon podarilo na rokovaní HSR SR zredukovať na prísľub vrátenie
uvedenej sumy späť do systému. Ďalšie financie však chýbajú a platby za poistencov štátu
ďaleko zaostávajú za reálnou potrebou. I preto sme sa obrátili s výzvou na vládu a poslancov,
aby ešte hľadali riešenia k zvýšeniu financií pre rezort zdravotníctva, tak ako sa o to snaží
minister zdravotníctva. Minister má podporu širokého spektra organizácií, zamestnávateľských asociácií, odborných spoločností, zástupcov zamestnancov - odborov, k dosiahnutiu
aspoň prvého kroku k stabilizácii zamestnancov a tým je úprava platov. V okolitých krajinách
sledujeme, ako vlády riešia odmeňovanie zamestnancov, ako sa ich snažia udržať a dokonca
prichádzajú s pomerne vysokými náborovými príspevkami. I preto hrozí masívnejší odchod
našich odborníkov do prihraničných oblasti SR.
Ak vláda nezohľadní naše požiadavky na zvýšenie rozpočtu a dokáže sa odkloniť od svojho
Programového vyhlásenia a od zámerov a sľubov, ktoré tam sú zakotvené, potvrdí, že o udržanie odborníkov na Slovensku, jej v podstate nejde, tobôž o ich návrate späť zo zahraničia.
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Rokovali sme aj s vedením rezortu zdra-

v nedohľadne. V najbližších dňoch sa obrátime listom na poslancov NR SR, aby plnili svoje

votníctva na Odvetvovej HSR, kde opäť

sľuby. Sľuby je potrebné premeniť na činy.

najviac rezonovala diskusia o nedostatočných financiách v rozpočte, ale preberala
sa téma ďalšieho vzdelávania a prípravy

V dnešnom vydaní sme pripravili niektoré aktuálne prehľady o dosiahnutých priemerných platoch v zdravotníctve za prvý polrok 2021 a článok k právomociam odborových organizácií.

mladých ľudí pre potreby zdravotníctva

Ďakujem všetkým funkcionárom, ktorí dodržali termín odoslania štatistických hlásení o zložení

a veľmi diskutovaná téma zvyšovania ko-

odborových organizácií na náš sekretariát. Je to veľmi dôležité, aby sme mali potvrdené, kde

eficientov pre zdravotníckych pracovní-

pôsobia naše ZO a koľko majú členov a aké je zloženie výborov ZO. Prajem pevné zdravie,

kov, ktorá by mala byť realizovaná už od

čo najmenej kontaktov s pozitívnymi spoluobčanmi na covid-19 a odhodlanie pre prácu v pro-

1. januára 2022. Závery rokovania ne-

spech svojich spolupracovníkov, čiže pre prácu v odboroch. Len vo zvýšenej podpore okolia

môžu priniesť pokoj, pretože chýbajú fi-

sa nám spoločne podarí dosiahnuť lepšie výsledky pre náš život, nielen na pracoviskách, ale

a tak

nancie

realizácia

zámeru

ministerstva stabilizovať pracovníkov je

aj v rodinách. Sme pripravení pomôcť v príprave KZ, v konzultáciách a vo vyjednávaní s manažmentmi organizácií.
Mgr. Anton SZALAY
predseda SOZ ZaSS,
szalay©sozzass.sk

Informácie z 1. rokovania Výkonného výboru SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb,
konaného dňa 07. októbra 2021 v Bratislave

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

Program :
1. Kontrola uznesení zo 47. VV SOZ ZaSS zo dňa 08. 09. 2021
2. Informácia z rokovaní odborových a iných orgánov, informácie členov VV SOZ ZaSS z regiónov
3. Žiadosti členov o sociálnu pomoc
4. Zhodnotenie VIII. zjazdu SOZ ZaSS
5. Návrh Organizačného poriadku SOZ ZaSS
6. Návrh Mzdového poriadku SOZ ZaSS
7. Návrh Rokovacieho poriadku SOZ ZaSS
8. Návrh rozpracovaného Programu VIII. zjazdu SOZ ZaSS na II. polrok 2021
9. Návrh zmien zastupovania SOZ ZaSS v orgánoch KOZ SR a ďalších organizáciách
10. Výsledky kolektívneho vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2022
11. Návrh vyplatenia alikvotnej časti odmien členom VV SOZ ZaSS a revízorke účtov, ktorí ukončili svoju činnosť vo volebnom období
2015 – 2021.
12. Obsahová náplň rokovaní VV SOZ ZaSS na IV. štvrťrok 2021
13. Rôzne

Prehľad činnosti SOZ ZaSS :
Účasť na:
➢

rokovaní Predstavenstva KOZ SR;

➢

kolektívnom vyjednávaní k návrhom KZVS pre ŠS a VS na rok 2022;

➢

Akadémii mladých odborárov vo Vysokých Tatrách, ktorú organizoval FES – témou bolo kolektívne vyjednávanie a minimálna mzda;

➢

rokovaní HSR SR na Úrade vlády SR;

➢

rokovaní Snemu KOZ SR a mimoriadnom zjazde KOZ SR;

➢

mimoriadnom rokovaní Predstavenstva KOZ SR;

➢

on line rozporovom konaní na MPSVR SR k materiálu Stratégia dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike;

➢

konferencii Zdravotníckych novín „Slovenské zdravotníctvo 2021“ vo vakcinačnom centre Národného futbalového štadiónu v Bratislave,
kde sa diskutovalo o optimalizácii nemocníc Slovenska, očkovaní populácie, pláne obnovy, personálnej stratégii;

➢

on line konferencii Dôchodky, ktorú organizovala Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.
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Pracovné stretnutia a metodická pomoc ZO :
➢

pracovné stretnutie na ÚVZ SR v Bratislave k návrhu novely NV SR č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností;

➢

pracovné stretnutie so zamestnancami organizácie ZELENÝ SEN, s.r.o., všeobecná nemocnica Banská Bystrica ohľadom založenia
odborovej organizácie v zariadení;

➢

kolektívne vyjednávanie v Národnej transfúznej službe v Bratislave za účasti vedenia organizácie a výboru ZO.

Rôzne:
➢

poskytnutie rozhovoru do Zdravotníckych novín;

➢

stretnutie so zástupcami VšZP na Úrade SOZ ZaSS k návrhu zmluvy pre poskytovanie benefitov a kúpeľnej starostlivosti pre zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach a ZSS;

➢

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.

2. rokovanie VV SOZ ZaSS je plánované v dňoch: 01. a 02. decembra 2021 na Bajkalskej 29/B v Bratislave.

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 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
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Stanovisko SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb k Návrhu štátneho rozpočtu na rok 2022

SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
BAJKALSKÁ 29/B, 821 01 BRATISLAVA (www.sozzasss.com)
Bratislava 13. 10. 2021

Stanovisko SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb k Návrhu štátneho rozpočtu na rok 2022
Návrh štátneho rozpočtu pre budúci rok pre sektor zdravotníctva vnímame ako hrubý rozpor s Programovým vyhlásením vlády, v ktorom sú uvedené mimo iného i nasledovné konštatovania, napr. že vláda sa bude usilovať nastaviť
funkčný zdravotný systém a tiež deklaruje, že kľúčovými hodnotami v systéme zdravotníctva sú spravodlivosť, solidarita, kvalita a rovnosť prístupu k zdravotnej starostlivosti pre každého občana. Ďalšie záväzky sú veľmi ambiciózne,
ale realita premietnutá do Návrhu rozpočtu je skôr deštrukčná až likvidačná. Opakovane hovoriť o tom, že vláda si
uvedomuje kľúčovú úlohu zdravotníckych pracovníkov a ďalších pracovníkov v zdravotníctve a že, sa zasadí o zlepšenie ich pracovných podmienok a motivačného prostredia tak, aby pracovníci v zdravotníctve zostali a takisto aby
sa vracali za prácou späť na Slovensko, nestačí. Týmto návrhom rozpočtu, ktorý nepočíta ani s krytím zákonného
nárastu tarifných platov od 1. januára 2022, sa určite dosiahne úplne iný efekt.
Ak sa v Pláne obnovy uvádza, že existujúca sieť nemocníc na Slovensku je výrazne zastaraná, alebo ďalšie konštatovanie, že zdravotnícky personál je „prestarnutý,“ že chýbajú financie na vybavenie či opravy nemocníc, tak týmto
návrhom zákona o štátnom rozpočte sa vzdaľujeme vyspelým krajinám, a naše zdravotníctvo sa ako „Titanic“ postupne potápa a smeruje k východu a juhu Európy. Ak občania očakávali smelé plány vlády v oblasti poskytovania
zdravotníckych služieb s cieľom zlepšovania zdravotného stavu a dožitia vyššieho priemerného veku obyvateľov, tak
predložený návrh dáva týmto cieľom „ranu pod pás.“
V období, keď dennodenne počúvame o tretej vlne pandémie, ktorá plní nemocničné lôžka, keď je dlhodobo nedostatok personálu, keď sú ľudia vyčerpaní, psychicky vyhorení a zvažujú čo najskorší odchod z našich nemocníc je to
v podstate eutanázia na vlastnom národe.
Žiadame poslancov Národnej rady SR, aby rozpočet pre rezort navýšili, veď stačí pozrieť za rieku Moravu, kde sa
nachádzajú nemocnice, poisťovne, ale aj odmeňovanie zamestnancov aj preto tam pracuje niekoľko tisícok našich
odborníkov. Obdobný scenár odchodu našich odborníkov je reálny z južných okresov do Maďarska a zo severných
okresov do Poľska, kde si vláda aj poslanci uvedomili nevyhnutnosť a dôležitosť zdravotnej starostlivosti a podľa
toho na túto oblasť poskytli finančné prostriedky – na chod nemocníc a na mzdy personálu.
Spamätajte sa a smerujte napr. platby štátu za svojich poistencov k úrovni 5%, ktorú požadujeme celý rad rokov.
Týmto rozpočtom, (ktorý sa dá považovať za určitý revanš ministrovi zdravotníctva) sa nedá očakávať kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť občanom SR. Odkladanie zdravotnej starostlivosti na úkor nie covidových pacientov,
tiež oslabuje dôveru našich občanov v garancie dané Ústavou SR.
Myslite na to, že i vy osobne ste potencionálnym pacientom a raz budete potrebovať zdravotníkov, ale už tu nebudú...
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Štatistika priemerných platov za I. polrok 2021
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Právomoci odborových organizácií

Na základe podnetov našich odborových organizácii (ďalej len „odbory“) sme sa v poslednom období
stretli s viacerými problémami v súvislosti s vykonávaním právomocí odborových organizácii.
Podľa § 229 ods. 4 Zákonníka práce sa zamestnanci zúčastňujú prostredníctvom príslušného odborového orgánu na utváraní spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok nasledovnými spôsobmi:
a)spolurozhodovaním,
b)prerokovaním,
c)právom na informácie,
d)kontrolnou činnosťou.
Jednotlivé právomoci odborov sme upravili vo Vzorových kolektívnych zmluvách
(Vzorová KZ pre zdravotnícke zariadenia, Vzorová KZ pre regionálne úrady verejného zdravotníctva, Vzorová KZ pre zariadenia sociálnych služieb. Vzorové kolektívne zmluvy sú po prihlásení cez heslo dostupné
na stránke - http://sozzass.com/vzorove-kolektivne-zmluvy/, (heslo na prihlásenie má k dispozícii každý
predseda ZO).
Dávame do pozornosti niektoré najčastejšie sa opakujúce problémy:,
1./ Zamestnávatelia často ignorujú spolurozhodovanie s odbormi pri tvorbe a použití sociálneho fondu.
Podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky
poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom dohodne zamestnávateľ s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve, a ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, upraví ich vo vnútornom predpise. Použitie príspevku z fondu a výšku príspevku z fondu
možno dohodnúť len v kolektívnej zmluve. Zákon určuje načo sa môže fond použiť. Je neprípustné, aby z
prostriedkov sociálneho fondu zamestnávateľ bez vedomia odborovej organizácie nakupoval rúška a antigénové testy na COVID-19. Stáva sa, že zamestnávateľ maximálne odbory informuje o použití sociálneho
fondu. Ak by ste sa stretli vo Vašej organizácii s daným problémom, odporúčame v prvom rade písomne
upozorniť zamestnávateľa na právomoci odborov a máte možnosť kontaktovať SOZ ZaSS, aby Vám v
tejto veci pomohol.
2./ Častým problémom, s ktorým sa stretávame je, že zamestnávateľ vyžaduje stanovisko zástupcov zamestnancov na vykonanie úkonu prerokovania alebo spolurozhodovania doslova ,,na počkanie.“ Takýto
prístup je v rozpore so zásadou spolupráce zamestnávateľa s odbormi, lebo zatiaľ čo zamestnávateľ mal pri
príprave daného úkonu neobmedzený časový priestor a možnosť konzultácii s právnikmi, ekonómami,
inými odborníkmi, odborári sa dostávajú pod časový tlak. Z tohto dôvodu je potrebné v kolektívnej zmluve
dohodnúť lehotu na zaujatie stanoviska odborovej organizácie.
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Vo Vzorovej KZ máme formuláciu : Ak zamestnávateľ požiada Výbor základnej odborovej organizácie
o zaujatie stanoviska, výbor základnej odborovej organizácie predloží stanovisko bez zbytočného odkladu,
spravidla do napr. 10 kalendárnych dní od požiadania, ak tomu nebránia vážne dôvody alebo ak ZP alebo
iný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.
Ustanovenia Zákonníka práce len v osobitných prípadoch určujú zástupcom zamestnancov časové lehoty
na vykonanie úkonu prerokovania alebo spolurozhodovania - napr. podľa § 74 Zákonníka práce povinnosť
prerokovať výpoveď zo strany zamestnávateľa do 7 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti
zamestnávateľa, okamžité skončenie pracovného pomeru do 2 pracovných dní. Podľa § 240 ods. 9 Zákonníka práce môže dať zamestnávateľ členovi výboru ZO výpoveď, alebo s ním okamžite skončiť pracovný
pomer len s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov, uplatňuje sa fikcia súhlasu zástupcov zamestnancov, ak do 15 dní odo dňa keď o to zamestnávateľ požiadal, písomne neodmietli udeliť zamestnávateľovi súhlas s výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru.
Samotné písomné stanovisko vydáva uznesením výbor základnej odborovej organizácie. Na stretnutie výboru ZO je možné k predmetnej veci podľa potreby prizvať napr. dotknutých zamestnancov, technika
BOZP a zástupcov pracovnej zdravotnej služby....
Z dôvodu právnej istoty odporúčame, aby žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie alebo spolurozhodovanie bola v písomnej forme (napr. § 74 Zákonníka práce pri prerokovaní výpovede a okamžitého skončenia
pracovného pomeru výslovne ustanovuje písomnú žiadosť zamestnávateľa a taktiež odpoveď zástupcov
zamestnancov je písomná, prerokovanie o organizačnej zmene, prerokovanie o odobratí alebo znížení
osobného príplatku podľa zákona č. 553/2003 Z. z., zákona o štátnej službe a podobne).
3./ Základnou právomocou v rámci informovania je, že zamestnávateľ zrozumiteľným spôsobom a vo
vhodnom čase informuje zástupcov zamestnancov o svojej hospodárskej situácii a finančnej situácii a o
predpokladanom vývoji jeho činnosti. Jedným zo spôsobov je, že zamestnávateľ prizve zástupcu odborov
na každú poradu vedenia zamestnávateľa, ak predmetom rokovania budú pracovnoprávne, ekonomické
alebo sociálne opatrenia týkajúce sa zamestnancov. Častou otázkou v súvislosti s právom na informáciou
je prerozdelenie odmien. Zástupcovia zamestnancov majú právo na informácie o celkovej sume, ktorá bude
použitá na odmeny a o podmienkach pre priznania odmeny - podmienky pre priznanie odmien je možné
dohodnúť v kolektívnej zmluve. Zástupcovia zamestnancov nemajú z dôvodu ochrany osobných údajov
právo žiadať od zamestnávateľa informácie o konkrétnej výške odmeny pre konkrétnych zamestnancov.
V kolektívnej zmluve je možné dohodnúť, že zamestnávateľ bude odborom poskytovať informácie o priemernej výške základnej zložky mzdy/platu v jednotlivých profesiách. Zamestnávateľ nemá právo nesmie
zamestnancom zakázať informovať rozprávať o výške svojej mzdy /platu - § 13 ods. 5 Zákonníka práce:
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Zamestnávateľ nesmie zamestnancovi uložiť povinnosť zachovávať mlčanlivosť o jeho pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania. Nikto nesmie byť na pracovisku
prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že nezachová mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach
vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania.
4./ V rámci kontrolnej činnosti zástupcovia zamestnancov kontrolujú dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, vrátane mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy. Najväčšie právomoci
majú odbory v oblasti BOZP, a to podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, Zákonníka práce, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ďalších
vykonávacích právnych predpisov – nariadení vlády, vyhlášok, odborných usmernení... Podľa § 19 zákona
č. 124/2006 Z. z. majú odbory právo navrhnúť zamestnávateľovi zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť
a zamestnávateľ je povinný ich vymenovať. V zdravotníctve a v sociálnych službách zastupuje jeden zástupca zamestnancov pre bezpečnosť najviac 50 zamestnancov. Kompetencie zástupcov pre bezpečnosť sú
uvedené v § 19 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. . Zamestnávateľ je povinný pre zástupcov zamestnancov
pre bezpečnosť zabezpečiť vzdelávanie v tejto oblasti, poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy a vytvoriť nevyhnutné podmienky na výkon ich funkcie. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 100 zamestnancov zriadi ako svoj poradný orgán komisiu BOZP, kde nadpolovičnú väčšinu tvoria zástupcovia
zamestnancov pre bezpečnosť. Komisia BOZP zasadá najmenej 1x za rok.
JUDr. Danica ŽEHNAJOVÁ, právnička SOZ ZaSS, a Ing. Daniela POCHYBOVÁ, podpredsedníčka SOZ ZaSS

VÝZVA k splneniu úlohy – prehľad o základných údajoch základnej odborovej organizácie

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia,
17. septembra 2021 uplynul termín návratnosti Prehľadu o základných údajoch základnej odborovej organizácie, prosíme Vás, ktorí ste prehľad ešte neposlali o jeho zaslanie na Úrad SOZ ZaSS.
Tlačivá nájdete na webovej stránke zväzu www.sozzass.com po prihlásení v časti Informácie predsedov.
ĎAKUJEME.
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