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Vážení čitatelia, 

dávno neplatí v minulosti vnímaná „uhorková sezóna“ počas letných mesiacov, akoby sa za-

stavil čas a všetci si plnými dúškami vychutnávali pekné počasie na čerpanie dovoleniek ale 

prípadne i na zaváranie. V súčasnosti sme svedkami intenzívnych rokovaní o textoch kolek-

tívnych zmlúv pre štátnych zamestnancov a pre zamestnancov pracujúcich vo verejnom zá-

ujme. Vo veľmi krátkom časovom období sme intenzívne rokovali na Úrade vlády SR 

a výsledkom vyjednávania sú dnes 

už podpísané dodatky ku KZVS na 

tento rok s vyplatením sumy 500 € 

(brutto) pre všetkých, ktorým trvá pra-

covný pomer k 31.8. 2022. Súčasne 

sa dohodli KZVS pre obdobie od 1.1. 

2023 do 31.8. 2024, ktoré okrem jes-

tvujúcich benefitov (kratšia pracovná 

doba, dlhšia výmera dovolenky, či 

vyššia tvorba sociálneho fondu, ale aj jeden plat navyše pri odstupnom i odchodnom) prináša 

valorizáciu tabuliek, t. j. zvyšovanie základných zložiek miezd o 7% od 1.1. 2023 a od 1.9. 

2023 o ďalších 10%. Všetky uvedené texty prinášame v tomto vydaní IB. 

Dovetok: Dňom podpisu bol veľmi rýchlo zvolený 13. júl 2022 od 15.00 h na Úrade vlády a ná-

sledne bola zvolaná tlačová beseda s prezentovaním podpísaných KZVS. Ak do nich nahliad-

nete tak po prvýkrát čo som vo funkcii predsedu SOZ ZaSS tam nenájdete môj podpis, ako aj 

ďalších zástupcov odborových zväzov. Ako to slušne okomentovať? Nuž ťažko sa mi hľadajú 

slová k takémuto postupu Úradu vlády. Rozhodujúce je však, že všetky ustanovenia platia pre 

naše základné organizácie a našu členskú základňu na pracoviskách, na ktoré sa vzťahujú 

obidve KZVS. 

SOZ ZaSS opakovane upozorňuje kompetentných na nutnosť riešenia odmeňovania zdravot-

níckych pracovníkov. Výsledkom je však vyčlenenie zástupcov nášho zväzu z rokovaní. Je 

totiž veľmi nepochopiteľný postup predsedu vlády a ministra financií, že nás neprizývajú, ale 

dokonca ani ministra zdravotníctva. Svedčí o ich nekompetentnosti, alebo zámere dohodnúť 

selektovane úpravu platov len pre určité skupiny zdravotníkov, ale na pracoviskách je tímová 

práca a potrební sú všetci, bez nich sa zdravotnícke služby nedajú poskytovať. To by si mali 

uvedomiť najmä tí, ktorí vnášajú chaos do systému vyjednávania na MZ SR o zmene koefi-

cientov, ktorý prebieha od leta minulého roka. V zákone č.578/2004 Z. z. je zaradených 27 

profesií, nato by nemali kompetentní zabúdať. Úprava len niektorým prinesie so sebou opä-

tovne rozbitie kolektívov na pracoviskách a v druhom slede aj nedostatok ďalších profesií 

v nemocniciach. Argumentácia o pokračujúcich rokovaniach na MF SR je už obohranou plat-

ňou a je otázka času, keď aj ostatní si povedia DOSŤ. Chcem veriť tomu, že sa počas nasle-

dujúcich dní a týždňov dopracujeme k očakávaným výsledkom a že zvýšenie platov aj pre 

nezdravotníkov v našich nemocniciach bude realitou skôr ako ďalšia vlna covidu. Ale to bude 

už iná situácia, to už môže priniesť stav, že sa o pacientov nebude mať kto postarať.  

 

mailto:sykorova@sozzass.sk
http://www.sozzass.sk/index.php/InformacneBulletiny
http://kalendar.azet.sk/
http://kalendar.azet.sk/
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Počas týchto horúcich dní mi dovoľte zaželať všetkým, ktorí budú mať to šťastie a budú si môcť vyčerpať dovolenku príjemný oddych, načerpanie 

nových síl a odhodlanie urobiť niečo pre seba, svoje rodiny a neostať ticho. Teším sa na ďalšiu spoluprácu. V jednote je sila a tá nás vie posunúť 

k cieľu.  

 

Mgr. Anton SZALAY                 

predseda SOZ ZaSS                       

szalay©sozzass.sk

Informácie z 7. rokovania Výkonného výboru SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb,                                                                
konaného dňa  16. júna 2022 v Bratislave

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

Program : 

1. Kontrola uznesení zo 6. VV SOZ ZaSS zo dňa 26. 05. 2022 

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

3. Žiadosti členov o sociálnu pomoc  

4. Informácia o KV Dodatku č. 1 ku KZVS pre VS a ŠS na rok 2022 

5. Informácia o predložených Návrhoch KZVS pre VS a ŠS na rok 2023 

        6.     Obsahová náplň rokovaní VV SOZ ZaSS na II. polrok 2022 

        7.  Informácia o vykonaných kontrolách v oblasti BOZP zväzovým inšpektorom za prvý  polrok 2022 

        8.     Rôzne 

 

Prehľad činnosti SOZ ZaSS : 

Účasť na: 

➢ rokovaní  Predstavenstva  KOZ SR v Bratislave;  

➢ rokovaní Odvetvovej HSR na MZ SR; 

➢ on line rozporovom  konaní na MZ SR v Bratislave k návrhu novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  

➢ on line rozporovom konaní na MZ SR k návrhu opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa 

výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na per-

sonálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov 

(LP/2022/315); 

➢ XI. zjazde  KOZ SR v Bratislave. 

 
           Pracovné stretnutia a metodická pomoc ZO :  

➢ schôdza zamestnancov na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši – zvýšenie členskej základne v ZO, 

výhody pre člena ZO; 

➢ metodická pomoc funkcionárom ZO v UN Bratislava, stretnutie sa uskutočnilo na Úrade SOZ ZaSS v Bratislave. 

 

Rôzne : 

 
➢ účasť na protestnom zhromaždení zamestnancov OZ školstva v Bratislave – podpora zo strany SOZ ZaSS. 

 

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.   

   

8. rokovanie VV SOZ ZaSS  je plánované  na 21. 07. 2022, na základe čerpania dovoleniek viacerými členmi VV sa môže obsah 

rokovania zaradiť na 8. septembra 2022, ktoré bude od 08.00 h v zasadacej miestnosti  SOZ ZaSS v Bratislave, na Bajkalskej 29/B v Bratislave. 

Informácie o termíne, materiáloch, vyjednávaní a pod. prídu členom VV elektronickou poštou.  

 

 

 
Ing. Daniela POCHYBOVÁ              

podpredsedníčka SOZ ZaSS                       

pochybova©sozzass.sk  
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DODATOK č. 1 ku KZVS  pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 
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DODATOK č. 1 ku KZVS v štátnej službe na rok 2022 
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KZVS v štátnej službe na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024 
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KZVS  pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024 
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Navýšenie platových taríf verejných zamestnancov a štátnych zamestnancov od 01. 07. 2022             
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Výška životného minima od 1. júla 2022 

 

K 1. júlu 2022 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny SR č. 227/2022 Z. z. 

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma 

alebo úhrn súm: 

234,42 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 

163,53 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, 

107,03 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa. 

Výpočet súm životného minima v modelových situáciách: 

Jednotlivec 

Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, predstavuje sumu 234,42 € mesačne. 

Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom 

Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta 

nasledovne, 

234,42 € + 107,03 € = 341,45 € mesačne. 

Dvojica bez detí 

Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne, 

234,42 € + 163,53 € = 397,95 € mesačne. 

Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom 

Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne, 

234,42 € + 163,53 € + 107,03 € = 504,98 € mesačne. 

Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi 

Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne, 

234,42 € + 163,53 € + 107,03 € + 107,03 € + 107,03 € = 719,04 € mesačne. (Zdroj: MPSVR SR) 

PhDr. Eva Sýkorová                 

masmediálna činnosť, perso-

nalistika a sociálna oblasť                       

sykorova©sozzass.sk 
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Upravená suma životného minima zvýši takmer 60 príspevkov a dávok 

 
S účinnosťou od 1. júla sa zvýšila suma životného minima na 234,42 €. Pozitívne to ovplyvní všetky do-

mácnosti v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia, ktoré sú prijímateľmi niektorej z dávok, príspev-

kov, daňových úľav alebo ich kombinácie. Narastie tak takmer 60 príspevkov a dávok, ktoré sú viazané 

na životné minimum. 

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného mi-

nima publikoval rezort práce v Zbierke zákonov s účinnosťou od 1. júla 2022 na základe zákona o život-

nom minime (§ 5 z. č. 601/2003 Z. z.). 

Sumy životného minima sa zvyšujú na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na 

osobu, ktorý podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky v 1. štvrťroku 2022 oproti 1. 

štvrťroku 2021 dosiahol hodnotu 1,075 a bol nižší ako koeficient rastu životných nákladov nízkop-

ríjmových domácností v apríli 2022 oproti aprílu 2021 (1,117). 

Od 1. júla tohto roka dochádza k úprave súm životného minima nasledovne: 

• ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu suma 218,06 € sa upravuje na 234,42 € mesačne (čo 

predstavuje zvýšenie o 16,36 €), 

• ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu suma 152,12 € mesačne sa upra-

vuje na 163,53 € mesačne (čo predstavuje nárast o 11,41 €), 

• ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa suma 99,56 € mesačne sa upra-

vuje na 107,03 € mesačne (čo je prírastok 7,47 €). 

Valorizácia súm životného minima bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie domácností, resp. na ich 

príjmy. Pôjde predovšetkým o domácnosti s deťmi, ktoré poberajú štátne sociálne dávky, ďalej domác-

nosti, ktoré sú príjemcami pomoci v hmotnej núdzi, a domácnosti fyzických osôb s ťažkým zdravotným 

postihnutím či poberateľom 13-steho dôchodku. 

Do pozornosti dávame zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi a osobitný opakovaný príspe-

vok náhradnému rodičovi. Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi sa zvýši o viac ako 104 € pre ná-

hradného rodiča, ktorý sa stará o dvoch súrodencov. Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 

narastie až o 177 €. Tieto príspevky sa menia v súvislosti s novelou zákona o príspevkoch na podporu 

náhradnej starostlivosti o dieťa. Nejde teda iba o zmeny spôsobené navýšením životného minima, ale aj 

zmenou legislatívneho nastavenia týchto príspevkov. (Zdroj: MPSVR SR) 

PhDr. Eva Sýkorová                 

masmediálna činnosť, perso-

nalistika a sociálna oblasť                       

sykorova©sozzass.sk 
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Hotelová spoločnosť SOREA ponúka pre členov odborov zlacnené LETNÉ POBYTY 

 

Všetky informácie sú zverejnené na webovej stránke zväzu www.sozzass.com v časti       

ZĽAVY PRE ČLENOV ODBOROV. 

http://www.sozzass.com/
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Letná súťaž o super ceny s DATARTOM 

 

Všetky informácie sú zverejnené na webovej stránke zväzu www.sozzass.com v časti 

INFORMÁCIE PRE PREDSEDOV.. 

http://www.sozzass.com/

