
 
U Z N E S E N I E   

 VIII.  ZJAZDU  SLOVENSKÉHO ODBOROVÉHO ZVÄZU  
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 
 VIII. zjazd Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb konaný 
v dňoch 9. – 10. septembra 2021. 
 
I.    b e r i e   n a   v e d o m i e 
 

1. Vystúpenia zástupcov prizvaných inštitúcií a hostí 
2. Správy Výkonného výboru SOZ ZaSS za jednotlivé roky volebného obdobia 2015 – 2020 
3. Správu o činnosti revízoriek účtov Slovenského odborového zväzu zdravotníctva 

a sociálnych služieb  za volebné obdobie 2015 - 2020 
 

 
II.    s c h v a ľ u j e 
        

1. Rokovací poriadok zjazdu Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych 
služieb 

2. Správu o činnosti Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb 
3. Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom odborového zväzu za 

volebného obdobia 2015 - 2020 
4. Volebný poriadok Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb 
5. Stanovy Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb 
6. Finančný poriadok Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb 
7. Program Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb na volebné 

obdobie 2021 - 2025 
8. Vyhlásenia delegátov VIII. zjazdu SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb 

 
III.   z v o l i l 
 

1. predsedu Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb  
p. Mgr. Antona Szalaya 

2. podpredsedníčku Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb   
p. Ing. Danielu Pochybovú 

3. člena VV SOZ ZaSS za sekciu sociálnych služieb 
p. Mgr. Renátu Biksadskú 

4. revízorky účtov 
p. Mgr. Dianu Grejtákovú 
p. Bc. Janu Prčovú 

 
IV.   p o t v r d z u j e 
 

Výsledky volieb  8 zástupcov krajov za členov Výkonného výboru SOZ ZaSS zvolených 
na krajských konferenciách  predsedov ZO  
za Bratislavský kraj     p. Petra POPELÁRA    
za Trnavský kraj   MUDr. Ľubomíra UHERČÍKA, PhD. 
za Trenčiansky kraj     p. Mariana KRČIKA 
za Nitriansky kraj     p. Ondreja VRBINIAKA 
za Žilinský kraj      p. Tomáša DROBKU (Uznesenie KK Žilina II./4                        

      zo dňa 1. júla 2021)  
 za Banskobystrický kraj                        Mgr. Dagmar HRNČIAROVÚ             



za Prešovský kraj     PhDr. Boženu SOKOLOVÚ 
za Košický kraj     p. Moniku POSYPANKOVÚ 

 
V.   u k l a d á 
 
A.    VÝKONNÉMU VÝBORU SOZ ZaSS 
 
1. Zaslať základným odborovým organizáciám uznesenie VIII. zjazdu SOZ ZaSS a schválené 

základné dokumenty zjazdu  
Termín: do 1 mesiaca od konania VIII. zjazdu SOZ ZaSS 

 
2. V zmysle prijatých dokumentov SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb  

2.1.  rozpracovať úlohy Programu SOZ ZaSS na rok 2021 
2.2.  rozpracovať termíny a postup úloh, vyplývajúcich zo schválených dokumentov SOZ ZaSS 
2.3.  pripraviť návrhy a zmeny na úpravu zásad, smerníc a ďalších materiálov pre činnosť  SOZ 

ZaSS 
2.4. predložiť spracované návrhy a zmeny   na úpravu  vnútrozväzových predpisov na 

rokovanie Konferencie predsedov ZO 
2.5.   pripraviť návrh Smernice sociálnej pomoci členom SOZ ZaSS 
                                                                            Termín do 1 mesiaca od konania VIII. zjazdu SOZ ZaSS  

 
3. Zaslať príslušným základným odborovým organizáciám a vedeniu zariadení list o zvolení 

členov Výkonného výboru SOZ ZaSS a revízoriek účtov   
                                                                                                                                                     Termín:  ihneď 

 
4. Zvolať do 6 mesiacov od konania zjazdu Konferenciu predsedov základných odborových 

organizácií                                                                                                                               Termín: dľa textu  
 
 
B.   ZÁKLADNÝM ODBOROVÝM ORGANIZÁCIÁM 
 
1. Naplňovať program a uznesenie VIII. zjazdu SOZ ZaSS 
 
2. Uskutočniť členské schôdze, konferencie, informovať členskú základňu o rokovaní VIII. 

zjazdu SOZ ZaSS a prijatých dokumentoch 
                                                                                                                                                     Termín:  ihneď 

 
3. Systematicky pracovať na nábore nových členov a náraste členskej základne. Rast počtu 

členov je prioritou SOZ ZaSS.                                                                                                  
Termín : trvale 

 
 

C.    DELEGÁTOM ZJAZDU 
 
Informovať vlastnú členskú základňu o výsledkoch  rokovania VIII. zjazdu na členských 
schôdzach, konferenciách ZO 
                                                                                                                     Termín: priebežne počas roku 2021 
 
V Bratislave, 10. septembra 2021                                                     


