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Vážení čitatelia, 

čas beží neúprosne rovnako pre všetkých, počas uplynulých týždňoch sme konfrontovaní so 

situáciami, ktoré sme neočakávali akou je napr. vojnový konflikt na Ukrajine. Nedá sa táto 

téma obísť. V úvode chcem poukázať na fakt, že odbory na Slovensku pomáhajú utečencom 

pred vojnou, najmä o ženy s deťmi, nielen materiálnou pomocou, ale aj nezištným ľudským 

prístupom a poskytovaním ubytovania v sieti hotelov Sorea. V rámci národného projektu od-

borári poskytujú aj informácie pre ukrajinských občanov v ich jazyku k lepšiemu zorientovaniu 

sa, trebárs aj v hľadaní zamestnania na www.epracaonline.sk . Odborári pokračujú v humani-

tárnej pomoci, kde doručili viac ako 17 ton základ-

ných životných potrieb, pomáhajú s dopravou. 

Chceme všetci veriť, že konflikt sa podarí vyriešiť 

dohodami, ktoré prebiehajú intenzívne medzi za-

interesovanými stranami, aby sa ľudia utekajúci 

pred vojnou, mohli vrátiť domov, za predpokladu, 

že ich príbytky neboli zničené. Želáme mier, pokoj 

a pokiaľ je to možné pre mnohých aj šťastný život 

v našej krajine, ak sa preň rozhodnú. Sme si plne vedomí, že nápor na našich zdravotníkov 

sa zvýšila prítomnosťou ľudí z Ukrajiny, ktorí sú reálnymi pacientmi, alebo len potencionál-

nymi. Veľa nejasností v poskytovaní zdravotnej starostlivosti týmto ľuďom bolo diskutovaných 

aj na rokovaní Odvetvovej HSR na MZ SR. Hľadali sa riešenia, veríme, že sa usmernenia pre 

zdravotníkov, ale nielen pre nich zverejnia čím skôr. Dôvodom je aj skutočnosť, aby naši ob-

čania, poistenci zdravotných poisťovní neboli odsúvaní a prekladaní na neskoršie termíny, 

vyvolalo by to iste vlnu nevôle. Dôvodom je aj fakt, že pre pandémiu covid-19 sa mnoho ošet-

rení, vyšetrení, operácií, ktoré neboli život ohrozujúce sa odkladali.  

Chcel by som všetkým poďakovať za empatiu, za pomoc ľuďom v tiesni, za ľudskosť, ktorú 

prejavujú od začiatku príchodov utečencov z Ukrajiny. Vďaka patrí aj všetkým, ktorí na svojich 

pracoviskách zvládajú opätovne rast pacientov, klientov, ktorí prichádzajú z rôznymi problé-

mami. 

Vážení čitatelia, 

v tomto vydaní IB prinášame prehľad dosiahnutých priemerných platov zdravotníkov za rok 

2021 podľa typov zariadení a štátnych zamestnancov a vo verejnej službe zamestnaných na 

ÚVZ SR a RÚVZ. Nájdete najčastejšie otázky, ktoré boli položené právnikom na našej konfe-

rencii, ale hlavne odpovede na ne. 

Tiež si pozrite termíny a miesta pripravovaných protestov, ku ktorým sa pridáva aj náš odbo-

rový zväz, t.j. veľmi radi privítame všetkých, ktorí sú nespokojní so súčasným vývojom inflácie, 

životnej úrovne, zmien zákonov, či so svojim príjmom, alebo sú proti nehospodárnemu a cha-

otickému riadeniu štátu. Občania SR by sa mali vyjadriť aj takouto formou účasti na plánova-

ných protestoch a nečakať, že to za nich niekto urobí. O našej životnej úrovni rozhodujeme  
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sami, preto myslite na seba, svoje deti, svojich rodičov, príbuzných a príďte na námestia! Požadujeme zvýšenie platov zamestnancov v zdravot-

níckych a sociálnych službách! Všetky potrebné informácie nájdete na našej webovej stránke. Bude nám potešením, ak sa stretneme a spoločne 

vyjadríme svoje postoje a názory. 

Sme tu pre vás, myslite na to, že odbory sú na vašej strane. 

 

Mgr. Anton SZALAY                 

predseda SOZ ZaSS                       

szalay©sozzass.sk 

 

Informácie z 4. rokovania Výkonného výboru SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb,                                                                
konaného dňa  17. februára 2022 v Bratislave

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

Program : 

1. Kontrola uznesení z 3. VV SOZ ZaSS zo dňa 27. 01. 2022  

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

3. Žiadosti členov o sociálnu pomoc  

4. Vyhodnotenie Rozpočtu SOZ ZaSS s Dôvodovou správou za rok 2021  

5. Stanovisko revízoriek účtov k rozpočtu SOZ ZaSS za rok 2021 a k hospodáreniu zväzu  

6. Návrh rozpočtu SOZ ZaSS na rok 2022 s komentárom  

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

8. Školenie funkcionárov základných organizácií - kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg, získavanie nových členov  

9. Rôzne  

 
Prehľad činnosti SOZ ZaSS : 

Účasť na: 

➢ pracovnom  stretnutí s  generálnou riaditeľkou sekcie financovania MZ SR;  

➢ zasadaní revízoriek účtov SOZ ZaSS – kontrola hospodárenia OZ;  

➢ on line rokovaní Rady predsedov KOZ SR; 

➢ on line rozporovom konaní na MPSVR SR k návrhu zákona o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  

➢ pracovnom stretnutí k stratégii a vývojovým trendom v oblasti verejného zdravotníctva v spoločnosti TREXIMA Bratislava spol. s. r. o. 

– Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby;  

➢ on line rokovaní Výboru pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo. 

 

           Pracovné stretnutia a metodická pomoc ZO :  

 
➢ metodická pomoc pre predsedníčku  ZO pri Protetike a. s. Bratislava. 

 

Rôzne : 

 
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.     

 

    5. rokovanie VV SOZ ZaSS  sa bude konať dňa :  16. marca 2022 v Bratislave o 13.00 hod..  
 

Ing. Daniela POCHYBOVÁ              

podpredsedníčka SOZ ZaSS                       

pochybova©sozzass.sk  
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Informácie z 5. rokovania Výkonného výboru SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb,                                                                
konaného dňa  16. marca 2022 v Bratislave

 

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

Program : 

1. Kontrola uznesení zo 4. VV SOZ ZaSS zo dňa 17. 02. 2022  

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

3. Žiadosti členov o sociálnu pomoc  

4. Závery rokovania ODT na Ministerstve zdravotníctva SR – aktuálna situácia  

5. Príprava školenia hospodárok/ov a revízorov/iek účtov základných organizácií, sociálny fond  

6. Zabezpečenie účasti členov a zamestnancov na akcii 1. mája 2022  

7. Rôzne  

 
Prehľad činnosti SOZ ZaSS : 

Účasť na: 

➢ on line rokovaníe HSR SR na Úrade vlády SR;  

➢ pracovnom  stretnutí   so zástupcami spoločnosti – katedra komunikácie;  

➢ zasadaní Rady mladých KOZ SR v hoteli Sorea – Regia v Bratislave;  

➢ pracovnom stretnutí so starostom obce Králiky- riešenie podnetu ZO pri FNsP F. D. Roosevelta v Banskej  Bystrici;  

➢ rokovaní  Predstavenstva KOZ SR;  

➢ rokovaní Odvetvovej HSR na MZ SR v Bratislave;  

➢ on line rozporovom konaní na MZ SR v Bratislave k návrhu novely zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvi-

siacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

 

           Pracovné stretnutia a metodická pomoc ZO :  

 
➢ metodická návšteva v Centre sociálnych služieb Zátišie v Osadnom;  

➢ založenie odborovej organizácie v organizácii Centrum pre deti a rodiny Snina v Snine, zvolenie výboru ZO a revízoriek účtov;  

➢ metodická pomoc predsedníčke ZO pri NOÚ v Bratislave na Úrade SOZ ZaSS v Bratislave; 

➢ metodická pomoc funkcionárom ZO v organizácii Centrum pre deti a rodiny v Martine;  

➢ metodická návšteva v Dolnooravskej NsP MUDr. L. Nadaši Jégého v Dolnom Kubíne. 

 

Rôzne : 

 
➢ aktívna účasť na: Diskusia na tému : Budúcnosť priemyslu v klimaticky neutrálnej Európe, ktorá sa konala v Bratislave.  

 

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.     

 

   
6. rokovanie VV SOZ ZaSS  sa bude konať dňa: 26. mája 2022 v Bratislave o 08.00 hod.. 
 
 
 

Ing. Daniela POCHYBOVÁ              

podpredsedníčka SOZ ZaSS                       

pochybova©sozzass.sk  
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ŠTATISTIKA PRIEMERNÝCH PLATOV ZA ROK 2021 
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2 % pre SOZ ZaSS – VOPRED ĎAKUJEME 
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SOZ ZaSS podporuje PROTESTNÉ ZHROMAŽDENIA OZ KOVO 

 
Príďte aj vy a zabojujte za svoje oprávnené požiadavky – nech je nás všetkých počuť! 
Zabojujte za seba, lebo „Kto bojuje, môže vyhrať, kto nebojuje, už prehral“! 
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Odpovede na otázky z KONFERENCIE PREDSEDOV ZO SOZ ZaSS 
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VEĽKONOČNÉ PRIANIE 

 

 


