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Vážení čitatelia, 

február nám opäť priniesol so sebou celý rad nových skutočností, zväčša negatívnych. Ne-

môžeme akceptovať prístup ministra financií, ktorý stále blokuje financie pre rezort zdravot-

níctva ešte za 4.Q. 2021, tak ako som konštatoval aj v Zdravotníckych novinách č.6, zo dňa 

10. 2. 2022. Suma 322 mil. € chýba v systéme nielen poskytovateľom, ale aj zdravotným po-

isťovniam. I cez skutočnosť, že 93 mil. € bolo v decembri do systému dodaných. Podľa Aso-

ciácie nemocníc Slovenska poukazujú na skutočnosť, že na základe zmlúv s poisťovňami sa 

nevedia dohodnúť na nových dodatkoch, pretože nemajú 

čím pokrývať zvýšené náklady na valorizáciu miezd, zvý-

šené osobné náklady a náklady spojené s rastom cien 

energií, na čo poukazuje aj Asociácia štátnych nemocníc 

SR. Nejde len o fakt, že tento prístup je úplne v rozpore 

s programovým vyhlásením a prioritami vlády, ale exis-

tuje tu aj reálne hrozba s udržaním a motiváciou zdravot-

níckeho personálu v nemocniciach až po nemožnosť 

vyplácania miezd!!! Toľko proklamované ústretové kona-

nie voči zdravotníkom opäť dostalo „facku“ nielen mo-

rálnu, ale de facto reálnu. Sľubované zvyšovanie 

koeficientov sa nekoná, premiér sľubuje lekárom riešenie do polroka, pritom nám rastú ceny 

potravín, energií, v podstate všetkého tovaru, životné náklady sa zvyšujú a minister financií 

sa zatne a pritom reálne ohrozuje Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a to štátnu s najväčším 

počtom poistencov. Pritom nemocnice v ďalšom zo svojich vyhlásení dávajú na známosť, že 

budú poistencov ošetrovať len v akútnych prípadoch. Koncové štátne nemocnice zverejnili 

odhadovanú potrebu cca 30 mil. € pri raste cien energií a vláda im sľubuje kompenzáciu na 

úrovni len 12 mil. €, ale pre celý rezort. Tu sa každý súdny človek musí zamyslieť kto to sedí 

na stoličke ministra financií a ako vedie vládu premiér? Nespokojní sú však aj učitelia a ďalší 

zamestnanci vo verejnom sektore. Ale späť k zdravotníctvu. Požiadal som o zvolanie Odvet-

vovej HSR na MZ SR ešte 2. februára 2022, po viacerých urgenciách a odmietnutí navrhova-

ného termínu z MZ SR, sme sa konečne dopracovali k zvolaniu ODT na MZ SR na pondelok 

14. marca 2022. Rokovanie sociálnych partnerov v rezorte, v tak zložitej celospoločenskej 

dobe, v ktorej sa nachádzame nielen kvôli covidu, ale aj situácii na Ukrajine a vytváraniu krí-

zových centier na prípadné ubytovanie pre utečencov (najmä ženy a deti) neznižujú napätie 

na pracoviskách. Preťaženosť personálu, množstvo nadčasovej práce, nedostatok odborní-

kov môže priniesť totálny kolaps poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pritom premiér tejto 

vlády si dovolí povedať, že nemocnice si vyberajú bonitných klientov. Tu už možno len kon-

štatovať, že nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť horšie, ale pri takomto vládnutí a riadení 

spoločnosti hádam už nie je kam klesnúť... 

Chcel by som dať do pozornosti všetkým funkcionárom v základných organizáciách, že termín 

našej Konferencie v Bratislave sa nezadržateľne blíži (17. 3. 2022). Podkladové materiály 

a pozvánka boli odoslané na všetky základné organizácie. Verím, že po dvoch rokoch sa opäť 

stretneme a budeme môcť spolu prediskutovať aktuálnu situáciu a tiež nasmerovať naše 

ďalšie kroky. K tomu je potrebné pripojiť opäť výzvu k zapojeniu mladých odborárov do čin-

ností ZO a ich výborov. Prosím, vráťte sa k doručenej pošte z januára 2022, kde sme prosili  
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o nominácie mladých do komisie pri VV SOZ ZaSS, ktorú chceme nanovo vytvoriť. Ďakujem za spoluprácu, teším sa na spoluprácu pri presadzo-

vaní požiadaviek spolupracovníkov do kolektívnych zmlúv. Sme pripravení pomôcť, opatrenia sa uvoľňujú, čo by mal byť pozitívny signál pre nás 

všetkých. Prajem pevné zdravie, optimizmus, podporu od kolegýň a kolegov. Zídeme sa v hoteli Sorea-Regia. 

 

Mgr. Anton SZALAY                 

predseda SOZ ZaSS                       

szalay©sozzass.sk 

 

Informácie z 3. rokovania Výkonného výboru SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb,                                                                
konaného dňa  27. januára 2022 v Bratislave

 

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

Program : 

1. Kontrola uznesení zo 02. VV SOZ ZaSS zo dňa 02. 12. 2021. 

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

3. Žiadosti členov o sociálnu pomoc. 

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

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

6. Ročná správa o kontrolách v oblasti BOZP za rok 2021. 

7. Výsledky KV KZVS pre ŠS a VS na rok 2022. 

8. Obsahová príprava Konferencie predsedov ZO dňa : 17. 03. 2022. 

9. Programové úlohy SOZ ZaSS na rok 2022. 

10. Návrh plánu akcií SOZ ZaSS na rok 2022. 

11. Aktivizácia komisie mladých pri VV SOZ ZaSS – stretnutie a príprava akcie mladých odborárov.  

12. Rôzne. 

 
Prehľad činnosti SOZ ZaSS : 

Účasť na: 

➢ kolektívnom vyjednávaní ku KZ VS pre ŠS a VS na rok 2022; 

➢ rokovaní Predstavenstva KOZ SR – on line; 

➢ rokovaní Rady členov JMF OZ SR; 

➢ podpisovaní dodatkov ku KZVS pre VS a ŠS na rok 2021 a nových KZVS pre VS a ŠS na rok 2022; 

➢ on line zasadaní Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím na MPSVR SR v Bratislave; 

➢ kolektívnom vyjednávaní v Nemocnici Agel Bánovce nad Bebravou za účasti vedenia organizácie a funkcionárov ZO; 

➢ on line rozporovom konaní na MPSVR SR v Bratislave k návrhu zákona o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov. 

 

04. rokovanie VV SOZ ZaSS je plánované vo štvrtok dňa: 17. februára 2022 v Bratislave. 

 

 
 

 

Ing. Daniela POCHYBOVÁ              

podpredsedníčka SOZ ZaSS                       

pochybova©sozzass.sk  
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VYHLÁSENIE VV SOZ ZaSS 
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Žiadosť  ANS o podporu výzvy k MF SR a MZ SR 
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Vyslovenie podpory k výzve ANS smerovanej k MF SR a MZ SR 
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NV SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci 
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Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2022, mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci, mzdová 
kompenzácia za sťažený výkon práce a náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska a novela § 19 

zákona č. 553/2003 Z. z. – plat za prácu nadčas 
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2 % pre SOZ ZaSS - VOPRED ĎAKUJEME 
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Hotelová spoločnosť SOREA – Výpredaj jarných pobytov PRE ČLENOV ODBOROV – www.sorea.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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