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Vážení čitatelia, 
v tomto vydaní nášho Informačného bulletinu sa zameriavame na zverejnenie vnútrozväzo-

vých smerníc a zásad potrebných pre našu ďalšiu  činnosť, schválených delegátmi konferen-

cie, ktorá sa uskutočnila v Bratislave dňa 17. marca 2022 v hoteli Sorea- Regia. Odporúčame 

toto vydanie vytlačiť si a uložiť na dostupné miesto pre jeho opakované použitie.  

Samozrejme okrem dokumentov je potrebné na tomto mieste venovať pozornosť aj rokovaniu 

Odvetvovej HSR, ktorá sa konala pod vedením 

ministra zdravotníctva SR V. Lengvarského 

14.3.2022 na MZ SR. Všetky nami navrhované 

okruhy tém sa diskutovali za účasti sociálnych 

partnerov, ale žiaľ musím konštatovať, že bez 

očakávaného efektu v tom, že by bolo jasné 

kedy, v akých objemoch, akým spôsobom sa 

chýbajúce financie pre rezort doplnia. Zhoda 

sociálnych partnerov bola v tom, že svorne kon-

štatovali, že rezort nedá dostatok financií pre 

zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti a na zohľadnenie rastu cien energií, na pokrytie zvý-

šenia platov zamestnancom vyplývajúcich z legislatívy. Chýbajú zadržané financie na úrovni 

232 mil. € za 4.Q.2021, ktoré zadržiava MF SR. Opakovane sme dávali výzvy najskôr po 

rokovaní VV SOZ ZaSS, následne sme podporili vyhlásenie ANS až napokon delegáti konfe-

rencie opätovne vyzývali vládu, ale najmä MF a MZ SR k urýchleniu prijatia záverov spoloč-

ných rokovaní (ktoré sú vraj intenzívne), ale výsledok dodnes nie je známy. Ako sme uviedli 

pre médiá okolité štáty situáciu riešia, len my stále rokujeme. Podľa posledných informácií 

verejne známych to vyzerá, že nemocnice združené v ANS nepodpíšu dodatky so Všeobec-

nou zdravotnou poisťovňou a tak sa jej poistenci dostanú do situácie, že im budú poskytované 

služby len v urgentných prípadoch. Pritom si zamestnanci a poistenci odvody odvádzajú, len 

štát si opäť neplní povinnosti za svojich poistencov na požadovanej úrovni, čo spôsobuje vý-

padok zdrojov na zabezpečovanie adekvátnej zdravotnej starostlivosti občanom. Viac ako 

trojhodinové rokovanie bolo ukončené uistením vedenia rezortu, že po ukončení rokovaní 

s MF SR bude situácia urýchlene riešená. Blíži sa záver mesiaca na ktorého konci je aj koniec 

zmluvných vzťahov medzi poskytovateľmi a poisťovňami. Struna sa napína, trpezlivosť za-

mestnancov dochádza aj s faktom, že štát nepresunul ani cent na covidové príplatky v sume 

7 €/hod. od začiatku tohto roka. Ak by malo prísť k situácii krátenia vyplácaných miezd za-

mestnancom pri súčasnej úrovni inflácie (9,9%), zvyšovaní cien prakticky všetkých životu po-

trebných komodít, bude nutné svoju nespokojnosť verejne prezentovať a to veľmi dôrazne, 

lebo minister financií je „v pohode“. Pri tom množstvo utečencov unikajúcich z vojnou zmieta-

nej Ukrajiny i na naše územie zvyšuje nároky na personál v nemocniciach, zvyšuje náklady 

na ich liečbu, dostávajú sa k nám pacienti s rôznymi diagnózami, je potrebné liečiť ich. Dohady 

o tom kam majú ísť, kto ich bude ošetrovať, za akých podmienok? Pravidlá neboli úplne jasné 

ani počas  uvedeného rokovania na MZ SR.   
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Vážení čitatelia, 

ak okolité štáty zvýšili príjmy svojim zdravotníkom, znamená to príležitosť pre početnejší odchod našich odborníkov mimo rezort, prípadne do 

zahraničia. Dlhodobo hovoríme o tom, že nemáme dosť stredného zdravotníckeho personálu, že chýbajú lekári a pod. Dokedy budeme prešľa-

povať na mieste? Zatiaľ sa neprijali opatrenia, aby sme ich tu zastabilizovali, prípadne získali späť tých, ktorí pred časom odišli. Situácia sa 

zhoršuje, covid pretrváva, tuberkulóza a iné ochorenia, ktoré sme mali vyriešené, prichádzajú, ako sme na ne „pripravení“ radšej nemyslieť. 

Prajem všetkým pevné zdravie a nádejam sa, že vojnový konflikt na Ukrajine čoskoro skončí. Držme si spoločne palce, priatelia. 

 

Mgr. Anton SZALAY                                                                                                                            

predseda SOZ ZaSS                                                                            

szalay@sozzass.sk 

U Z N E S E N I E                                                                                                                                         
KONFERENCIE PREDSEDOV ZÁKLADNÝCH ODBOROVÝCH ORGANIZÁCIÍ                                          

SLOVENSKÉHO ODBOROVÉHO ZVÄZU ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB,                                        
konanej dňa 17. marca 2022  v Bratislave 

  
Konferenciu predsedov základných odborových organizácií zvolal   Výkonný výbor SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb na základe Uznesenia 

VIII. zjazdu v termíne do 6 mesiacov od jeho konania uznesením č. 3./8. zo dňa 27. 01. 2022. Konferencia predsedov základných odborových 

organizácií rokovala o úlohách, ktoré pre Výkonný výbor SOZ ZaSS a základné odborové organizácie uložil VIII. zjazd a prerokovala program a 

pripomienkovanie vnútrozväzových predpisov. 

 Konferencia predsedov základných odborových organizácií 

 

I.       b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

1. Stanovisko revízoriek účtov k Zhodnoteniu rozpočtu VIII. zjazdu SOZ ZaSS 

2. Stanovisko revízoriek účtov k Zhodnoteniu rozpočtu SOZ ZaSS za rok 2021 

3. Stanovisko revízoriek účtov k rozpočtu SOZ ZaSS na rok 2022 

 

II.      s c h v a ľ u j e 

 

1. Správu Výkonného výboru SOZ ZaSS o plnení úloh od VIII. zjazdu SOZ ZaSS 

2. Zhodnotenie rozpočtu VIII. zjazdu SOZ ZaSS 

3. Zhodnotenie čerpania rozpočtu SOZ ZaSS s dôvodovou správou za rok 2021 

4. Rozpočet SOZ ZaSS na rok 2022 

5. Program SOZ ZaSS a plán akcií na rok 2022 

6. Návrhy na zmeny a úpravy vnútrozväzových predpisov SOZ ZaSS: 

6.1. Smernica pre uhrádzanie nákladov a  odmeňovanie členov orgánov SOZ ZaSS 

6.2. Smernica pre poskytovanie sociálnej pomoci členom SOZ ZaSS 

6.3. Zásady postupu pri vyhlasovaní štrajkovej pohotovosti a štrajku v ZO 

6.4. Poriadok právnej pomoci SOZ ZaSS 

6.5. Smernica pre činnosť revízoriek účtov SOZ ZaSS 

6.6. Smernica pre hospodárenie SOZ ZaSS 

              7.     Výzvu delegátov Konferencie predsedov ZO SOZ ZaSS zo dňa 17. marca 2022 

 

III.     u k l a d á 

 

         A.  VÝKONNÉMU VÝBORU SOZ ZaSS 

1. Uznesenie a schválené materiály Konferencie predsedov ZO uverejniť v Informačnom bulletine SOZ ZaSS  na webovej 

stránke zväzu www.sozzass.com 

Termín: do 1 mesiaca od konania KP ZO 

2. prerokovať všetky pripomienky a návrhy z diskusie KP ZO na najbližšom rokovaní VV SOZ ZaSS 

              Termín: do 1 mesiaca od konania KP ZO 
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        B.   ZÁKLADNÝM ODBOROVÝM ORGANIZÁCIAM 

1. oboznámiť členskú základňu s obsahom rokovania KP ZO a zmenami vo vnútrozväzových predpisoch 

Termín: priebežne  

Zodpovední: predsedovia V-ZO 

2. zabezpečiť v určenom čase plnenie termínovaných úloh, ktoré v rámci činnosti odborového zväzu odporučí na vykonanie 

Výkonný výbor SOZ ZaSS  

Termín: podľa odporučenia VV SOZ ZaSS                         

Zodpovední: predsedovia V-ZO 

VÝZVA delegátov Konferencie predsedov ZO SOZ ZaSS 
                      

   Dňa 17. marca 2022 sa uskutočnilo rokovanie Konferencie predsedov základných odborových organizácií Slovenského odborového 

zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb.  Mimo iného delegáti diskutovali o nedostatočnom financovaní rezortu zdravotníctva v tomto roku, ale 

aj o zadržaní finančného objemu 232 mil. € vo štvrtom štvrťroku 2021 ministerstvom financií. Kritizovaný bol aj postup vyplácania covidových 

príplatkov zdravotníkom na covidových pracoviskách, na ktoré neposkytlo MF SR od začiatku roka ani cent a zamestnávatelia vyplácali zamest-

nancom príplatky zo svojich zdrojov na úkor platenia iných položiek, ako napr. faktúry za energie, dodávky zdravotníckeho materiálu a pod. 

Situácia so stabilizáciou personálu a návratu zdravotníkov do systému sa tiež nerieši, nakoľko sľubované zvýšenie koeficientov v zákone č. 

578/2004 Z.z. sa legislatívne vôbec nerealizovalo. Dramatický rast cien energií od začiatku roka 2022 znamená zvýšené výdavky, ktoré nie sú 

kryté zo strany štátu ani zdravotných poisťovní. Zdravotné poisťovne vzhľadom na reálne financovanie navrhujú poskytovateľom zdravotnej sta-

rostlivosti nižšie objemy financií ako mali zazmluvnené v minulom roku. Situácia je vážna, kritická a môže prísť ku kolapsu systému aj tým, že 

v týchto týždňoch prichádzajú na Slovensko utečenci z Ukrajiny, mnohí z nich si vyžadujú zdravotnú starostlivosť, čo zvyšuje nároky na zamest-

nancov v zdravotníctve. 

 

Preto, my delegáti celoslovenskej Konferencie zástupcov základných organizácií SOZ ZaSS : 

 

Vyzývame vládu SR,  

k okamžitému riešeniu nedostatku finančných prostriedkov pre rezort zdravotníctva formou  zvýšenia platieb štátu za svojich poistencov minimálne 

na úroveň 5% z vymeriavacieho základu.  

 

Žiadame vládu SR,  

urýchlene predložiť, prerokovať a schváliť zvýšené koeficienty základných zložiek miezd s finančným krytím pre zabezpečenie vyššej miery od-

meňovania zdravotníkov a ich stabilizácie.  

 

Žiadame Ministerstvo financií SR, 

urýchlene uvoľniť finančné prostriedky určené na zdravotnú starostlivosť, o ktoré bol znížený rozpočet pre zdravotníctvo na konci minulého roka. 

Žiadame využiť finančnú rezervu vytvorenú pre rok 2022 v štátnom rozpočte pre potreby ťažko skúšaného rezortu zdravotníctva. 

 

Žiadame Ministerstvo zdravotníctva SR, 

prijať opatrenia  k riešeniu  kritického nedostatku odborníkov pre naše zdravotnícke zariadenia,  ktoré povedú k zlepšeniu situácie v nemocniciach. 

 

Bratislava 17. marec 2022 

delegáti Konferencie predsedov ZO SOZ ZaSS 
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Program SOZ ZaSS a plán akcií na rok 2022 
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Smernica pre uhrádzanie nákladov a odmeňovanie členov orgánov SOZ ZaSS 
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Smernica pre poskytovanie sociálnej pomoci členom SOZ ZaSS 
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Zásady postupu pri vyhlasovaní štrajkovej pohotovosti a štrajku v ZO SOZ ZaSS 
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Poriadok právnej pomoci SOZ ZaSS 
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Smernica pre činnosť Revízoriek účtov SOZ ZaSS 
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Smernica pre hospodárenie SOZ ZaSS 
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2 % pre SOZ ZaSS - VOPRED ĎAKUJEME 
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Hotelová spoločnosť SOREA – Štátna účelová dotácia 2022 
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