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Vážení čitatelia, 

obdobie posledných dvoch mesiacov roka je väčšinou náročné obdobie vyjednávania nových 

kolektívnych zmlúv, alebo dodatkov k nim na ďalšie obdobie. Nie je tomu inak ani tento rok, 

je to síce náročnejšie o obdobie pandémie, prijímaných a realizovaných opatreniach a obme-

dzeniach, ale od marca 2020 sme si museli na zmeny režimu odborárskej práce privyknúť. 

Činnosť nášho zväzu bola a je zabezpečovaná v maximálnej miere s cieľom plniť úlohy vyplý-

vajúce z prijatého Programu zväzu schváleného delegátmi VIII. zjazdu, ktorý sa konal v sep-

tembri v Bratislave. 

Členovia Výkonného výboru na svojich zasada-

niach od začiatku volebného obdobia tiež museli 

akceptovať realitu a tak sa rokovalo prezenčne 

i on line. Prerokovávali sme postup vyjednávačov 

KZVS s ANS, s AŠN SR o dodatkoch, ktoré by 

zabezpečili zachovanie benefitov z podpísaných 

zmlúv i pre budúci rok. Diskutovali sme aj zámery 

pre vyjednávanie KOZ SR ku KZVS pre VS a ŠS 

na rok 2022. Výsledky serióznej prípravy a roko-

vaní prinášame v tomto vydaní IB. Iste sa nájdu 

hlasy, že dosiahnuté výsledky by mohli byť lep-

šie, ale hľadanie dohôd bolo zložitejšie, akoby 

sme predpokladali vychádzajúc z Programového 

vyhlásenia vlády SR, ktoré dávalo za priority 

zdravotníctvo, sociálne služby a zvyšovanie ži-

votnej úrovne občanov. 

Podpísané KZVS so sociálnymi partnermi dávajú predpoklad na sociálny zmier (neznamená 

to však spokojnosť), ale ako sa máte možnosť dočítať na ďalších stránkach každý nájde po-

zitíva, ktoré nie sú samozrejmosťou vždy a všade.  

KZVS s ANS sa predlžuje do 30. júna 2022, je zabezpečený rast základných zložiek mzdy len 

podľa zákona pre zdravotníkov cca o 3,8% a pre nezdravotníkov rast o 23 € mesačne. Bene-

fity vyplývajúce z tejto KZVS spracovali právnici s cieľom zhutnenia dohodnutých ustanovení 

pre zamestnancov 80 členských organizácií asociácie. 

KZVS s AŠN SR sa predlžuje do 31.12. 2022  a prináša úpravu platov u nezdravotníkov o naj-

menej 3% od 1.1. 2022 a tiež nájdete súhrn benefitov pre zamestnancov v 24 členských or-

ganizácií asociácie. 

Dodatky ku KZVS pre VS a ŠS na rok 2021 prinášajú záväzok vyplatiť odmenu v sume 350 € 

v januári (financované organizácie zo ŠR) a v prvom polroku z príjmov zriaďovateľov, t.j. VÚC 

a ZMOS (podľa finančných možností). Prinášame aj Usmernenie Úradu vlády k vyplateniu 

odmien, t. j. špecifikácia podmienok vyplatenia odmeny, komu, kedy a ako. 

Nedá sa nespomenúť aj vzájomnú komunikáciu vedenia zväzu so základnými organizáciami 

k získaniu mandátu pre vyjednávanie na Úrade vlády ku KZVS na rok 2022. I touto cestou 

mailto:sykorova@sozzass.sk
http://www.sozzass.sk/index.php/InformacneBulletiny
http://kalendar.azet.sk/
http://kalendar.azet.sk/
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chceme poďakovať všetkým organizá-

ciám, ktoré rýchlo zareagovali a preroko-

vali návrhy vlády so svojimi členmi, 

výbormi, spolupracovníkmi a napokon 

sme získali mandát na podpísanie obi-

dvoch Dodatkov ku KZVS pre VS a ŠS na 

rok 2021. (veľmi dôležité pre vyplatenie 

odmien) Ale i mandát na podpísanie 

KZVS na rok 2022 pre VS a ŠS, ktoré 

budú zverejnené v januárovom vydaní IB, 

ale už dnes sa nachádzajú na našej 

stránke, ako i všetky texty uvádzané 

v predchádzajúcich riadkoch. 

Vážení čitatelia, funkcionári odborových organizácií, ale aj členky a členovia odborov, spolup-

racovníci, 

dovoľujem si vám všetkým poďakovať za podporu, spoluprácu v tomto neľahkom roku, za 

vykonanú prácu, za nasadenie, za zotrvanie na pozíciách zástupcov zamestnancov, za do-

siahnuté výsledky. Odborári sa málokedy dočkajú poďakovania, či pochvaly za dosiahnuté 

výsledky, ale verte, že práca v prospech ostatných je potrebná a prospešná. Držím všetkým 

palce, prajem veľa optimizmu do budúcnosti, podporu od spolupracovníkov, veľa šťastia, veľa 

zdravia, pokoj v rodinách a prežitie sviatkov pokiaľ možno bez komplikácií a dramatických si-

tuácií. Majte na mysli, že sme tu pre vás nielen teraz, ale aj po sviatočnom období a pokiaľ 

nám to situácia dovolí sme pripravení pomáhať vo vyjednávaní a v riešení situácií, keď nás 

o to požiadate. Zo srdca Vám všetkým prajem šťastné a veselé sviatky. 

                         

    

    

       Mgr. Anton SZALAY

          predseda SOZ ZaSS,       

szalay©sozzass.sk              

Informácie z 2. rokovania Výkonného výboru SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb,                              
konaného on line dňa  02. decembra 2021 v Bratislave

 

Na rokovanie VV SOZ ZaSS boli prizvané revízorky účtov: Mgr. Diana Grejtáková a Bc. Jana Prčová.  

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

  Program : 

1. Kontrola uznesení z 01. VV SOZ ZaSS zo dňa 07. 10. 2021. 

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

z regiónov. 

3. Žiadosti členov o sociálnu pomoc. 

4. Návrh Rokovacieho poriadku Konferencie predsedov ZO. 

5. Návrh Smernice pre poskytovanie sociálnej pomoci členom SOZ ZaSS. 

6. Návrh Smernice pre uhrádzanie nákladov a odmeňovanie členov orgánov SOZ ZaSS. 

7. Návrh Smernice pre hospodárenie SOZ ZaSS. 

8. Návrh Smernice pre činnosť revízoriek účtov SOZ ZaSS. 

9. Návrh Zásad postupu pri vyhlasovaní štrajkovej pohotovosti a štrajku v ZO SOZ ZaSS. 

10. Poriadok právnej pomoci SOZ ZaSS. 

11. Obsahová náplň rokovaní Výkonného výboru SOZ ZaSS na I. polrok 2022. 

12. Priebeh kolektívneho vyjednávania s AŠN SR a ANS pre rok 2022. 

13. Informácie o KV KZVS pre VS a ŠS na rok 2022. 

14. Rôzne 

 

Prehľad činnosti SOZ ZaSS : 

Účasť na: 

➢ rokovaní Predstavenstva KOZ SR; 

➢ rokovaní Snemu KOZ SR – on-line; 

➢ odvetvovej tripartite na MZ SR v Bratislave, hlavnou témou rokovania bol rozpočet na rok 2022, nedostatok zdravotníckeho personálu v 

zariadeniach, zvyšovanie koeficientov pre zdravotníckych pracovníkov podľa zákona č. 578/2004 Z. z.;  

➢ rokovaní HSR SR na Úrade vlády SR; 

➢ kolektívnom vyjednávaní k návrhom KZVS pre ŠS a VS na rok 2022; na podporu vyjednávania sa konal protest zamestnancov pred Úradom 

vlády SR; 

➢ rozporovom konaní on line na MZ SR k návrhu novely zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
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➢ rozporovom konaní k návrhu novely zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o nelegálnej 

práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony na MPSVR SR v Bratislave; 

➢ rozporovom konaní on line k návrhu novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony na MPSVR SR v Bratislave; 

➢ rozporovom konaní on line k návrhu novely NV SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe 

ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení 

neskorších predpisov. 

 

Pracovné stretnutia a metodická pomoc ZO :  

 
➢ metodická pomoc v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave – prejednávali sa najmä otázky v oblasti BOZP, šikany na pracovi-

sku, okamžité skončenie pracovného pomeru; 

➢ kolektívne vyjednávanie v Záchrannej dopravnej zdravotnej službe v Bratislave za účasti vedenia organizácie a výboru ZO; 

➢ kolektívne vyjednávanie v Nemocnici Zlaté Moravce za účasti vedenia organizácie, vedenia spoločnosti Agel a výboru ZO; 

➢ metodická návšteva v Univerzitnej nemocnici Martin, pracovné stretnutie sa uskutočnilo s funkcionármi výboru ZO a niektorými zamest-

nancami zariadenia; 

➢ kolektívne vyjednávanie so zástupcami AŠN SR ku KZVS, ktoré sa uskutočnilo v NÚSCH v Bratislave. 

 
Rôzne: 

➢ účasť na diskusii pri okrúhlom stole o rozpočte pre zdravotníctvo na rok 2022, ktorý organizovala spoločnosť MafraSlovakia v Bratislave; 

➢ on line Workshop na tému „Vplyv krízy covid-19 na kolektívne zmluvy v Európe“, usporiadalo ho CELSI ako úvodné stretnutie krajín V4 

v rámci projektu č. VS/2021/0190 s názvom BARCOVID; 

➢ školenie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave v oblasti BOZP. 

 

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. 

 

3. rokovanie VV SOZ ZaSS  je plánované na štvrtok 27. januára 2021 o 8.00 h  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 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 

 

mailto:sykorova@sozzass.sk
mailto:sykorova@sozzass.sk
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Dodatok č. 9 ku KZVS medzi SOZ ZaSS, LOZ, OZSaPA a ANS 
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Aktualizovaný zoznam členov ANS 
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KZVS s Asociáciou nemocníc Slovenska- BENEFITY 
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Dodatok č. 16 ku KZVS medzi SOZ ZaSS a AŠN SR 
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Aktuálny zoznam členov AŠN SR 
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KZVS s Asociáciou štátnych nemocnic SR - BENEFITY 
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Poďakovanie 
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Usmernenie k vyplácaniu 350 € odmeny vyplývajúcej z dodatkov ku KZVS pre ŠS a VS na rok 2021  

Dodatky ku KZVS pre ŠS a VS na rok 2021 budú zverejnené v januárovom čísle IB a na webovej 

stránke www.sozzass.com v časti Kolektívne zmluvy, hneď ako ich obdržíme. 

 

http://www.sozzass.com/
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DATART – Benefit pre členov SOZ ZaSS 
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VIP KÓD JE ZVEREJNENÝ NA WEBOVEJ STRÁNKE www.sozzass.com V ČASTI  INFORMÁCIE 

PRE PREDSEDOV SOZ ZaSS. 

http://www.sozzass.com/
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ZENTYA CARE, s. r. o. – ponuka pre členov SOZ ZaSS 

 

19. októbra 2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti ZENTYA CARE, 

s. r. o. , k prediskutovaniu ponuky pre členov SOZ ZaSS. Zástupca spoločnosti informoval o ino-

vatívnej technológií založenej  na bioenergetických princípoch. 

ĽUDSKÉ TELO A BIOENERGIA 

Bioenergetické lúče sú druhého elektromagnetického žiarenia, ako napríklad svetlo, ktoré nie je 

voľným okom. Naše telo prijíma a vysiela bioenergetické vlny, ktoré prenikajú do organických 

látok a vody, prinášajúc pri tom hrejivý efekt. Japonská klinika, na čele s Dr. Toshiko Yamazaki, 

sa venovala medicínskemu výskumu ďalekých infračervených vĺn (Far Infrared Waves) s veľkým 

úspechom. Výsledky výskumu, ktoré publikovali v knihe “The Science of Far-Infrared Therapies”, 

odhalila schopnosť týchto vĺn eliminovať toxíny z tela. Tieto toxíny sú zvyčajne kyslé, v prípade, 

že sa kumulujú, tak to môže viesť k blokádam v krvnom obehu. Bioenergetické lúče môžu byť 

využité na rozšírenie ciev a rozpustenie toxínov, ktoré sú následne vylúčené prostredníctvom 

moču a potencie. Podľa Dr. Tsu-Tsair Oliver Chi, ktorý zhrnul pôsobenie FIR na ľudské telo, sú 

tieto lúče selektívne absorbované orgánov, ktoré potrebujú doplniť. Tento jav sa nazýva „Rezo-

nančná absorpcia“. 

 

EXISTUJÚ NEJAKÉ NEŽIADUCE ÚČINKY? 

Pri používaní FIT THERAPY nie sú po žiadne zadané zadané. Produkty sú vyrobené z vysoko-

kvalitných materiálov a neuvoľňujú nijaké farmakologické látky, ani nespôsobujú termálny šok. 

 

AKO DLHO TRVÁ FIT THERAPY NÁPLASTI, KÝM ZAČNE PÔSOBIŤ? 

Rýchlosť účinkov sa líši v závislosti od stavu: môžete začať pociťovať účinky nástupu po pár 

minútach, alebo najneskôr do 24 hodín. 

 

BUDÚCI VÝVOJ 

V súčasnosti sa ukazuje, že okrem odstraňovania bolesti, má technologický obrovský potenciál 

aj pre ďalšie spôsoby využitia. Aplikácia FIT THERAPY je vhodná pri podpore krvného obehu, pri 

podpore mikrocirkulácie a na zlepšenie svalovej účinnosti tým, že zvyšuje vytrvalosť a schopnosť 

tela obnoviť svoje funkcie. 

 

Zástupca spoločnosti ZENTYA CARE, s. r. o. odprezentuje ponuku  výrobkov pre členov 

SOZ ZaSS na Konferencií predsedov SOZ ZaSS v Bratislave 17. marca 2022. 

 

Zdroj: www.fittherapy.sk 

 

 

 

 

http://www.fittherapy.sk/


 

Informačný bulletin č. 3 • 11/12/2021 • SOZ ZaSS  • >>>>Späť na OBSAH<<<< 

 
Strana 26 

 

  

VIANOČNÉ PRIANIE 

 

 

 

 

 

Prajeme Vám krásne vianočné sviatky, popretkávané pokojom, šťastím, 

zdravím a radosťou. Nech je pre Vás nasledujúci rok 2022 rokom radosti, 

spokojnosti, pozitívnych dní a osobných naplnení. 

 

Tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu s Vami 

V NOVOM ROKU 2022. 

 

 

ÚRAD SLOVENSKÉHO ODBOROVÉHO ZVÄZU 

ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

 

 


