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Vážení čitatelia, 

pripravili sme tento raz dvojčíslo nášho Informačného bulletinu, v ktorom zverejňujeme do-

siahnuté priemerné zárobky v zdravotníctve za prvý štvrťrok 2022 ako ich spracováva na zá-

klade podkladov z nemocníc a úradov verejného zdravotníctva NCZI a MZ SR. Je zrejmé, že 

dosiahnuté priemerné zárobky sú ovplyvnené vyplácaním covidových príplatkov (7€/h.), ktoré 

v súčasnosti už zamest-

nanci na základe rozhod-

nutia vlády nemajú 

vyplácané. Som presved-

čený, že to bude mať ne-

gatívny dopad na príjmy, 

ak nebude predložený le-

gislatívny návrh na zvýše-

nie koeficientov, tak ako sa 

o tom rokovalo na MZ SR.   

Opätovne sme to museli byť my, kto požiadal o zvolanie rokovania Odvetvovej HSR na MZ 

SR. Požiadali sme o zaradenie okruhov tém dotýkajúcich sa Optimalizácie nemocničnej siete, 

o oddlžení nemocníc, o stave zvýšenia koeficientov v zákone č. 578/2004 Z..z. o odmeňovaní 

zdravotníkov a jeho finančnom krytí, tak ako sľubovali politici až po samotného premiéra. Dis-

kutovať by sa malo o aktuálnom stave Plánu obnovy a odolnosti pre rezort zdravotníctva, ale 

aj o krátení financií v rozpočte pre tento rok pre oblasť verejného zdravotníctva. Neobídeme 

ani prípravu rozpočtu na rok 2023, pretože situácia je kritická, nielen po dramatickom zvýšení 

nákladov na energie, potraviny, pohonné hmoty, ale aj iných komodít. Bude nás zaujímať ako 

ďalej pokračujú rokovania o vybudovaní novej nemocnice v Bratislave, o ktorej je v súčasnosti 

akosi ticho. I keď sa objavil prísľub ministra zdravotníctva, že do dvoch týždňov predloží návrh 

verejnosti. Určite prinesieme informácie z rokovania ODT na našej webovej stránke. 

Touto cestou chceme poďakovať všetkým členom a účastníkom troch protestných mítingov  

poriadaných OZ KOVO v Košiciach, Žiline a Trnave, kde sme vyjadrili svoje názory na aktu-

álnu situáciu na Slovensku pod heslom „ Zastavme spolu sociálny úpadok Slovenska.“ Všetci, 

ktorí prišli, neváhali obetovať svoj voľný čas na vyjadrenie nesúhlasu voči krokom vlády a ne-

riešeniu zlej ekonomickej situácie rodín. Ďakujeme i za tých, ktorí nemohli na akcie z rôznych 

dôvodov prísť, verme, že ak to bude potrebné, bude nás nabudúce viac. Najbližšie protestné 

zhromaždenie je naplánované OZPŠaV na Slovensku  15.6. 2022 na Námestí SNP od 13.30 

h. Prídeme kolegov podporiť za ich oprávnené požiadavky. Tie samozrejme máme i my, takže 

spoločný tlak na vládu by mal priniesť i výsledky k zlepšeniu sociálnej situácie zamestnancov 

na Slovensku, aby neodchádzali do iných krajín EÚ za lepším zárobkom. Spoločným cieľom 

je, aby zamestnanci v SR zarábali viac a mali vyššiu životnú úroveň a nie aby sa prepadali do 

pásma chudoby. 

V máji sme uskutočnili prvé školenia našich funkcionárov po pandémii, tentokrát to boli hos-

podárky a revízorky našich odborových organizácií, ktoré sa v B. Bystrici, v Košiciach a v Bra-

tislave dozvedeli potrebné informácie k hospodáreniu a kontrole v organizáciách, ale aj 

o tvorbe a použití sociálneho fondu a spolurozhodovaní odborov. Prezentácie prednášajúcich  

mailto:sykorova@sozzass.sk
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sa nachádzajú na našej stránke. Na jeseň plánujeme uskutočniť školenia pre členov výborov so zameraním na kolektívne vyjednávanie a právne 

predpisy. Prednášať budú naši právnici.  

Za obdobie od ostatného vydania IB sa udialo mnoho rokovaní, rozporových konaní k predkladaným zákonom, ale aj stretnutí o ktorých chceme 

priniesť niekoľko postrehov a informácií. Naše mediálne výstupy nájdete na našej stránke. 

Blíži sa XI. zjazd KOZ SR, ktorý rozhodne o ďalšom fungovaní odborov na Slovensku, o Programe na najbližšie volebné obdobie, ako i o vedúcich 

predstaviteľoch zastupujúcich zamestnancov na Slovensku. Verím, že zjazd bude mať konštruktívny a vecne pragmatický priebeh a jeho výsledky 

budú pre členskú základňu inšpiratívne a zaväzujúce. Prajem si úspešné závery a odhodlanie zvolených k serióznemu výkonu funkcií. Naši dele-

gáti budú pritom. 

VV SOZ ZaSS a následne delegáti Konferencie predsedov ZO schválili pre tento rok aj konanie ďalšieho ročníka volejbalového turnaja, ktorý sa 

ostatné dva roky nekonal. Oslovíme základné organizácie s anketou k výberu miesta konania. Mal by sa uskutočniť v dňoch 7.-9. októbra 2022. 

Sledujte našu stránku, dozviete sa viac, už čoskoro. 

Vážení čitatelia, 

ďakujeme za priazeň, podporu a opätovne dávame do pozornosti  aktuálne informácie o našej činnosti na stránke a facebooku. Sme tu pre vás, 

píšte, kontaktujte nás. Prajeme pevné zdravie, súdržnosť a odhodlanie nielen funkcionárom, ale aj všetkým zamestnancom, ktorí si poctivo plnia 

svoje úlohy na rôznych pracovných pozíciách. S prichádzajúcim letom všetkým zamestnancom želáme príjemné prežitie zaslúženej dovolenky 

po veľmi náročnom období, relax a načerpanie nových síl do náročnej práce.

 

Mgr. Anton SZALAY                 

predseda SOZ ZaSS                       

szalay©sozzass.sk 

Informácie z 6. rokovania Výkonného výboru SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb,                                                                
konaného dňa  26. mája 2022 v Bratislave

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

Program : 

1. Kontrola uznesení z 5. VV SOZ ZaSS zo dňa 16. 03. 2022  

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

3. Žiadosti členov o sociálnu pomoc  

4. Vyhodnotenie priebehu Konferencie predsedov ZO konanej 17. marca 2022  

5. Informácia o kolektívnom vyjednávaní k Dodatku ku KZVS pre ŠS a VS na rok 2022 

6. Vyhodnotenie školenia hospodárok/ov a revízorov/iek účtov základných odborových organizácií   

7. Rôzne  

 
Prehľad činnosti SOZ ZaSS : 

Účasť na: 

➢ Konferencii predsedov ZO SOZ ZaSS v hoteli Regia v Bratislave;  

➢ on line rokovaní  HSR SR na Úrade vlády SR;  

➢ rokovaní Snemu KOZ SR v Bratislave;  

➢ opakovanom rokovaní  HSR SR na Úrade vlády SR;  

➢ pracovnom  stretnutí  zástupcov OZ zo SR združených v EPSU na Úrade SOZ ZaSS v Bratislave;  

➢ Sneme komory fyzioterapeutov v hoteli Saffron v Bratislave;  

➢ rokovaní  Predstavenstva  KOZ SR v Bratislave;  

➢ mimoriadnom rokovaní  Snemu KOZ SR v hoteli Sorea - Regia v Bratislave  

➢ zasadaní  vyjednávačov ku KZVS pre štátnu a verejnú službu na rok 2023 a dodatku ku KZVS  na rok 2022 na KOZ SR;  
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➢ 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 :  

 
➢ Členská schôdza ZO pri Domove Seniorov v Sečovciach;  

➢ Stretnutie so zamestnancami Nemocnice sv. Barbory, a. s. v Rožňave ohľadom založenia odborovej organizácie v zariadení;  

➢ Pracovné stretnutie s vedením organizácie SZŠ na UL. Moyzesova v Košiciach  a s vedúcim odboru školstva na VÚC v Košiciach k 

prerokovaniu podnetu zamestnankyne ohľadom neplatnosti výpovede zo strany zamestnávateľa;  

➢ Metodická pomoc zamestnancom v UN LP Košice za účasti vedenia organizácie k príkazu riaditeľa, ktorý sa týkal uznávania priepustiek 

k lekárovi a celodennému ošetreniu zamestnancov;  

➢ Pracovné stretnutie so zástupcami ZO a vedenia organizácie v UN Bratislava ohľadom stravovania a ošatenia zamestnancov. 

 
Rôzne : 

 
➢ Pracovné stretnutie Občianskej spoločnosti - Inštitút pre výskum S-E rizík ; 

➢ Pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti katedra komunikácie  k prediskutovaniu vzájomnej spolupráce;  

➢ Účasť na protestnom zhromaždení občanov v Žiline a v Trnave za zachovanie sociálneho a právneho štátu, žiadanie opatrení proti 

zdražovaniu potravín a energií;   

➢ Pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti DATART  D. Černákom;  

➢ Spoločné rokovanie VR OSZ a SP ČR a VV SOZ ZaSS v Prahe;  

➢ On line konferencia, ktorá je zavŕšením BARMIG projektu o právach a pracovných podmienkach pracovníkov z tretích krajín v strednej 

a východnej Európe, ktorú zastrešuje CELSI;  

➢ Školenie funkcionárov ZO z oblasti hospodárenia ZO, sociálneho fondu a činnosti revízoriek účtov v Banskej Bystrici, v Košiciach a v 

Bratislave;  

➢ Pracovné stretnutie so zástupkyňou CELSI k dlhodobej starostlivosti v SR, prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, riešenie 

nedostatku personálu a odmeňovanie v tejto oblasti;  

➢ Vystúpenie predsedu SOZ ZaSS v relácii RTVS:24 – Správy a komentáre k téme: „Odmeňovania zdravotníkov“; 

➢ Publikovanie článku: „Odmietame zrušenie valorizačného mechanizmu, s ktorým sa pohráva minister Matovič“ v médiách;  

➢ Publikovanie článku: „Budú sa zamestnanci potiť pri práci?“ – reakcia na návrh novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia v platnom znení; 

➢ Vystúpenie podpredsedníčky  SOZ ZaSS v Slovenskom rozhlase k návrhu novely zákona č. 355/2007 Z. z.  

 
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.     

 
    7. rokovanie VV SOZ ZaSS  sa bude konať dňa :  16. júna 2022 v Bratislave o 08.00 hod..  
 

Ing. Daniela POCHYBOVÁ              

podpredsedníčka SOZ ZaSS                       

pochybova©sozzass.sk  

Pracovné stretnutie členov Výkonnej rady OSZaSP s členmi Výkonného výboru SOZ ZaSS  26.-28. mája 2022 v Prahe                

 

Stretnutie priateľov po troch rokoch, 

inak sa ani nedá pomenovať pracovné stretnutie členov Výkonnej rady OSZaSP s členmi Výkonného výboru SOZ ZaSS a tiež 

členov ich kontrolných orgánov v dňoch 26. - 28. 05. 2022 v hoteli Olšanka v Prahe.  

Posledné stretnutie sa uskutočnilo v zámku v Topoľčiankach ešte v roku 2019.  Potom prišiel Covid a naše stretnutia utlmil, ale 

nezastavil. Preto nás v marci tohto roka veľmi potešil list predsedníčky Dagmar Žitníkovej s pozvánkou na  spoločnú akciu, na 

rokovanie a návštevu Prahy.  

Chýbala nám možnosť  stretnúť sa a diskutovať o situácii v oblastiach, v ktorých pôsobíme, o vývoji financovania, ale aj o zme-

nách, ktoré priniesli voľby u nás, ale aj za riekou Moravou. Po zvítaní sa a spoločnom obede, sme sa navzájom informovali 

http://sozzass.com/wp-content/uploads/2022/06/TS-Odmietame-zrusenie-valorizacneho-mechanizmu.pdf
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a prezentovali  náš pohľad na aktuálny stav v spoločnosti, ale aj v jednotlivých oblastiach nášho pôsobenia. Po prezentácii pred-

sedníčky OSZaSP ČR Dagmar Žitníkovej a predsedu SOZ ZaSS Antona Szalaya prítomní diskutovali až do samotného večera.  

Riešili sme dopady pandémie na oblasť zdravotníctva a sociálnych služieb, odmeňovanie zamestnancov, pracovné pozície, ne-

dostatok personálu, zmeny zákonov, odborovú činnosť, vývoj členskej základne, ale to boli len niektoré z tém, ktoré sa tlačili na 

jazyk z jednej či druhej strany stola.  

Prvý deň priniesol so sebou veľa spomienok na predchádzajúce spoločné akcie, ale aj na úspechy a neúspechy a na nie celkom 

splnené očakávania. Pretože odborárska práca prináša so sebou náročnú prípravu na rokovania a druhá strana má predsa len 

iné zámery k dosiahnutiu kompromisu, ku ktorému vedie mnohokrát tŕnistá cesta. Ale my odborári sme už raz takí, odídeme 

dverami a vrátime sa oknom s cieľom zlepšiť pracovné podmienky, dosiahnuť lepšie odmeňovanie, a tým aj lepšiu kvalitu života 

zamestnancov a ich rodín. 

Druhý deň nášho stretnutia sa začal po raňajkách cestou metrom do Fakultnej nemocnice v Prahe- Motol. Je to najväčšia nemoc-

nica v ČR, ktorej riaditeľom je JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, inak jedného času aj minister zdravotníctva ČR. Pán riaditeľ nás 

privítal aj so svojimi najbližšími spolupracovníkmi a bol nám premietnutý krátky film s prezentáciou fungovania FN. V podstate 

sme sa dozvedeli o inovatívnych a s dobou idúcimi zmenami poskytovania zdravotníckych služieb občanom, ale aj s technickými 

vymoženosťami a celkovým zabezpečením fungovania „kolosu“, ktorý má ambície rozširovania svojich kapacít a služieb. Neobišli 

sme ani personálne zabezpečenie, odmeňovanie zamestnancov, množstvo otázok smerovalo aj k zástupcovi zamestnancov, 

k predsedovi odborovej organizácie Ing. Miroslavovi Krejčířovi, MBA, ktorý hovoril o rokovaniach s vedením FN aj o KZ a riešení 

aktuálnych otázok činnosti odborov vo FN.  

Pri prehliadke FN nás sprevádzal v priestoroch technického zázemie vedúci odboru, ktorý nám vysvetlil ako funguje automatické 

zabezpečenie robotickými vozíkmi. Doprava kontajnerov je riadená z velínu, kde majú dispečeri prehľad o presune, dodaní na 

miesto či už liekov, zdravotníckeho materiálu, posteľnej bielizne, stravy pre pacientov až po odvoz odpadu, alebo postelí na 

dezinfekciu. Skutočne bolo zaujímavé poznať systém, ktorým FN disponuje. 

V ďalšej časti sa ujal sprievodu vedúci odboru, s ktorým sme sa presunuli do priestorov heliportu na streche FN.  Informoval nás 

o trasách presunov dovezených pacientov do časti pre deti a do časti pre dospelých. Mali sme možnosť vidieť aj budovy slúžiace 

k ubytovaniu sestier a ďalšieho personálu v blízkosti FN. Prehliadka FN v Motole bola ukončená spoločným fotením na pamiatku 

pred vstupom do FN od stanice metra Motol. 

Po presune metrom do centra Prahy sme smerovali k Čechovmu mostu, kde sme mali na lodi zabezpečený obed počas dvojho-

dinovej plavby po Vltave, odkiaľ bol krásny výhľad na hlavné mesto ČR.  

Využili sme časový priestor na diskusiu k blížiacemu sa zjazdu nášho partnerského odborového zväzu a plánoch na ďalšie vo-

lebné obdobie. V novembri 2022 sa rozhodne vo voľbách o vedení zväzu, ale aj o základných dokumentoch pre činnosť. Po 

absolvovaní ďalších priateľských rozhovorov a diskusií sme mali možnosť si individuálne pozrieť zákutia Prahy podľa svojho 

uváženia. Na večeru sme odchádzali z hotela Olšanka pod Hradčany na Malostranské námestie do Stredovekej hospody, kde 

sme v priateľskej a družnej debate pokračovali.  

V sobotu ráno sme sa s našimi hostiteľmi lúčili na recepcii hotela so slovami poďakovania za veľmi dobre pripravený  bohatý 

program stretnutia, s prísľubom ďalšieho stretnutia v roku 2023, a to na území SR. Lúčenie je vždy ťažké, ale uľahčuje to pozna-

nie, že  to nie je navždy a už teraz sa môžeme tešiť na naše pokračovanie spolupráce, výmeny informácií, vzájomnej podpory 

a priateľstva. Ďakujeme, cítili sme sa veľmi dobre a sme vďační za chvíle s vami, kolegyne a kolegovia. 

 

Mgr. Anton SZALAY                 

predseda SOZ ZaSS                       

szalay©sozzass.sk 
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Fotka z  pracovného stretnutia členov Výkonnej rady OSZaSP s členmi Výkonného výboru SOZ ZaSS 

 

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 

 

 

mailto:sykorova@sozzass.sk
mailto:sykorova@sozzass.sk
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NOVÉ VEDENIE KONFEDERÁCIE ODBOROVÝCH ZVÄZOV SR 

 

Delegáti XI. zjazdu KOZ SR rozhodli o novom vedení konfederácie na nasledujúce 4 roky. No-
vou prezidentkou KOZ SR sa stala PhDr. Monika Uhlerová, PhD a novým viceprezidentom KOZ 
SR sa stal František Gajdoš. 

Blahoželáme zvoleným a prajeme veľa síl v boji za práva a pracujúcich na Slovensku. 

 

 
 

 

    

                            p. viceprezident  KOZ SR František Gajdoš a p. prezidentka KOZ SR PhDr. Monika Uhlerová, PhD 
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