Informácie
Predseda zväzu Mgr. A. Szalay požiadal o pracovné stretnutie generálnu riaditeľku sekcie
financovania MZ SR Ing. M. Verešovú. Témy rozhovoru boli zamerané najmä na aktuálne
financovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
K vyplácaniu covidového príplatku v sume 7 €/hod. je dôležité uviesť, že podmienka minimálneho
počtu hospitalizovaných (1000) v nemocniciach už dnes neplatí. Tento príplatok môžu dostať
zdravotnícki pracovníci vo všetkých subjektoch hospodárskej mobilizácie na základe splnenia
stanovených podmienok v Metodickom usmernení MZ SR zverejnenom na www.korona.gov.sk
Jednou z podmienok je spracovanie zoznamu pracovníkov s návrhom na vyplatenie príplatku do
dvadsiateho dňa nasledujúceho mesiaca.
K uzneseniu vlády k vyplateniu odmien pre zdravotníkov v sume 350 € brutto v januárovej výplate
sme sa zhodli, že bolo naplnené znenie uznesenia, ale záchranári boli mimo neho. Takže sa k nim
odmeny nedostali. Obdobne sme diskutovali profesiu sanitár. Vyskytli sa prípady, kedy zamestnanci
bez zdravotníckeho vzdelania vykonávajú tieto činnosti. Žiaľ zostali bez odmien.
K rozpočtu pre rezort zdravotníctva bola uvedená skutočnosť presunu objemu 93 mil. € v decembri
2021. Avšak zadržané financie vo štvrtom štvrťroku (233 mil. €) chýbajú v systéme zdravotného
poistenia, Všeobecnej zdravotnej poisťovni, poskytovateľom bez rozdielu veľkosti. To, že to prináša
so sebou zníženie kvality a rozsahu poskytovaných služieb netreba pochybovať. Komplikované sú
rokovania poskytovateľov so zdravotnými poisťovňami, kritická situácia najväčšej poisťovne „hovorí“
za všetko. Dostať do predĺženia poisťovňu a následne ju poslať do konkurzu? Je to zámer?
Neschopnosť? A v takejto situácii sa nedajú dohodnúť zmluvy s poskytovateľmi. Zamestnávateľské
asociácie jedna za druhou, vydávajú vyhlásenia k nutnosti riešenia situácia a predídeniu kolapsu.
A kde potom môžeme byť my ako zástupcovia zamestnancov, ktorí po období diskusií a debát na MZ
SR očakávali zvýšenie koeficientov pre zdravotníkov? Na základe zmien na MZ SR a vytvorenia nových
sekcií sa budeme musieť upriamiť iným smerom k získaniu informácií o postupe rokovaní medzi MZ
SR a MF SR. V každom prípade i cez rokovania, ktoré sa už uskutočnili môžeme konštatovať, že
v najbližšej dobe k zvýšeniu koeficientov nepríde. Rokovania prebiehajú aj o platbách štátu za svojich
poistencov.
Boli sme oslovení zástupcami zamestnancov, na ktorých sa vzťahujú KZVS pre VS a ŠS na rok 2022,
s otázkami spojenými s ustanovením KZVS v č. II. bodu 7 (VS + ŠS) , ktoré majú zabezpečiť príspevok
zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie .(ďalej len DDS) Argumentácia o nerozpočtovaní
objemov financií na plnenia tohto ustanovenia oboch KZVS z pracovísk vraj nie je úplne presná.
Dohodli sme postup pre ujasnenie plnenia tohto ustanovenia, ktorý doručíme na všetky pracoviská
v najbližších týždňoch. Ale už dnes môžeme uviesť, že cez navýšené rozpočty pre ÚVZ SR a RÚVZ pre
tento rok sa na jednotlivých pracoviskách môžu zahájiť rokovania k tomuto záväzku a vyčleniť
financie k plneniu aj v oblasti DDS.
V závere som informoval generálnu riaditeľku sekcie financovania o skutočnosti, že sme požiadali
ministra zdravotníctva o zvolanie Odvetvovej HSR na MZ SR, kde by sa tieto okruhy tém mali
prerokovať aj vzhľadom na nie najlepšiu situáciu v rezorte, ale aj u poskytovateľov zdravotnej

starostlivosti. Hľadanie riešení je nanajvýš nutné, potrebné a nevyhnutné. Personál starne, odíde
a veľmi málo za takto nastavených podmienok príde do systému.
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