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Vážení čitatelia, 

vianočné sviatky sú za nami, ale náročná covidová doba stále trvá, po delte tu máme omikron, 

aká mutácia či mutácie prídu v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch ťažko predvídať. Menia 

sa obmedzenia, občas prichádza k uvoľňovaniu opatrení, prebieha vakcinácia, hľadajú sa rie-

šenia k zabezpečeniu fungovania ekonomiky, ale aj k zabezpečeniu zdravotnej starostlivosti 

občanom SR. Menia sa zákony, vyhlášky, nariadenia a mnohokrát nastáva situácia, že ani 

kompetentní nie sú úplne v obraze ako postupovať. Čelia kri-

tike, lebo obmedzenia prijímané za pochodu majú znaky „ne-

logičnosti“. Spoločnosť je traumatizovaná takmer dva roky 

meniacimi sa podmienkami fungovania samotného žitia. 

V takto komplikovanom období pri realizácii práce z domu a aj 

nemožnosti navštevovať základné organizácie a zúčastňovať 

sa rokovaní výborov, kolektívneho vyjednávania nových ko-

lektívnych zmlúv, alebo konzultácií k riešeniu dodatkov sme 

odkázaní na mailovú komunikáciu, alebo telefonáty. I v období 

uplynulých týždňov sa riešili mnohé dopyty funkcionárov ZO, 

alebo členov. Hľadali najmä odpovede na svoje otázky 

a otázky kolegýň a kolegov spojených napr. so schváleným Nariadením vlády SR zo dňa 17. 

12. 2021 s podmienkami pre vyplatenie odmien v sume 350 € pre zamestnancov v pôsobnosti 

MPSVR SR, ale aj s uznesením Vlády SR k poskytnutiu jednorazového finančného príspevku 

zdravotníckym pracovníkom vo výške 350 €. Prijaté závery prerokované vládou SR boli preu-

kazateľným nesystémovým krokom i keď je nutné poznamenať, že každé euro, ktoré sa do-

stane k zamestnancom v hotovosti je príspevkom k zmiereniu dopadov inflácie a rastúcich 

cien nielen potravín, ale aj energií a v podstate všetkého potrebného pre život v tejto krajine. 

Zdravotníci očakávali, najmä tí, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona č.578/2004 Z.z. ... navý-

šenie koeficientov, o ktorých sa rokovalo na MZ SR celé leto, ale výsledok sa nedostavil a od-

meňovanie sa nenavyšuje tak, aby sa zastabilizovali odborníci na našich pracoviskách, alebo 

aby sa vrátili do systému, ak z neho pred časom odišli. Svoju nespokojnosť prezentovali zá-

chranári, stredný zdravotnícky personál je dlhodobo „nedostatkovým“ i preto výkony v nemoc-

niciach okrem covidových, sú odkladané. Iste to nepomôže zlepšovaniu zdravotného stavu 

pacientov a zabezpečeniu dostatku zdravej pracovnej sily pre ekonomiku SR.  

Ďalšie sklamané skupiny zamestnancov z prístupu vlády sú zamestnanci v zariadeniach so-

ciálnych služieb, zamestnanci pracujúci vo verejnom záujme a v štátnej službe. Kolektívne 

vyjednávanie KZVS i cez uskutočnený protest na podporu vyjednávačov nepriniesol očaká-

vané zvýšenie základných zložiek mzdy aspoň na úrovni krytia inflácie a očakávaného vývoja 

v roku 2022.  

Je pravdou, že v rámci nášho zväzu sme sa dokázali so zamestnávateľskými asociáciami 

dohodnúť na predĺžení platnosti a účinnosti KZVS s benefitmi (uverejnené v IB v decembri), 

ktoré zamestnancom v členských organizáciách ANS a AŠN SR zabezpečujú lepšie pod-

mienky ako dáva základný rámec v Zákonníku práce. 

mailto:sykorova@sozzass.sk
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Je pravdou, že KZVS pre ŠS a VS na rok 

2022 okrem odmien a valorizácii od 

1.7.2022 o 3%, obsahujú výhody, ktoré 

v organizáciách, kde nepôsobia odbory, 

nemajú (neverejní poskytovatelia). Je na 

hodnotení každého odborára či výsledky 

sociálneho dialógu cez kolektívne vyjed-

návanie dohodnuté v uvedených 

zmluvách bude hodnotiť pozitívne. Ale 

možno konštatovať, že v danom čase 

a v podmienkach daných rôznymi okol-

nosťami sa podarilo udržať benefity 

z predchádzajúceho obdobia a niektoré 

novo dohodnuté môžu napomôcť k hľada-

niu impulzov aj pre vyjednávanie v orga-

nizáciách.(kratšia pracovná doba, dlhšia 

výmera dovolenky, vyššia tvorba sociál-

neho fondu, vyššie odstupné, vyššie od-

chodné,...). 

V dnešnom vydaní IB prinášame aj pre-

hľad dosiahnutých priemerných zárobkov 

zamestnancov v zdravotníckych lôžkových zariadeniach za obdobie 3.Q. 2021 a porovnanie 

s priemerom v Národnom hospodárstve.  

Vážení čitatelia, 

dávame vám do pozornosti i skutočnosť, že náš Odborový zväz sa opätovne uchádza o vašu 

podporu pri možnosti poukázania 2% z daní fyzických i právnických osôb na vzdelávanie na-

šich funkcionárov a členskej základne. Máme v pláne v tomto roku poukázané financie použiť 

na školenia hospodárov a revízoriek. 

V tomto období sme listami oslovili i našich partnerov s poskytnutím zliav odborárom a ich 

rodinným príslušníkom, veríme že po uvoľnení opatrení budú môcť využiť služby kúpeľných 

miest a ich zariadení na rekondíciu a oddych. Sledujte našu webovú stránku www.soz-

zass.com  , kde zverejňujeme  našu činnosť, ale aj ďalšie aktuality z diania v spoločnosti. 

Prajem všetkých úspešný vstup do tohto roka, veľa zdravia, šťastia, optimizmu, viery vo 

vlastné sily a podporu okolia pre činnosť v prospech svojich kolegýň a kolegov na pracovis-

kách, kde pôsobia naše základné organizácie.  

 

Mgr. Anton SZALAY                                                                                                                            

predseda SOZ ZaSS                                                                            

szalay@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 
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Dodatok č. 1 ku KZVS v štátnej službe na rok 2021 
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Dodatok č. 1 ku KZVS vo verejnej službe na rok 2021 
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KZVS v štátnej službe na rok 2022 
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KZVS vo verejnej službe na rok 2022 
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ŠTATISTIKA priemerných platov za 3.Q.2021 
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2 % pre SOZ ZaSS - VOPRED ĎAKUJEME 
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Hotelová spoločnosť SOREA – JANUÁROVÝ VÝPREDAJ POBYTOV OD 9.1.2022 PRE ČLENOV ODBOROV 

 

 

 


