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Vážení čitatelia, 

 

v septembrovom vydaní nášho IB sa musím zamerať najmä na aktuálnu situáciu v 

nemocniciach. Výpovede dávané v  týchto dňoch mnohými lekármi iniciované LOZ nastavujú 

zrkadlo  stavu  nášho  zdravotníctva. Nakopené  a  dlho neriešené  problémy  vyústili  do  

 

odhodlania dávania výpovedí. Popri tom sa však rokovalo aj o zvýšení koeficientov 

zdravotníkov v zákone č. 578/2004 Z. z., v ktorom sa riešia najmä sestry, ktorých je 

v nemocniciach najväčší nedostatok. SOZ ZaSS vyzval k diskusii ministra zdravotníctva, ktorý 

deklaroval ochotu určitým spôsobom motivovať zamestnancov k práci v nemocniciach. Po 

diskusiách a našej argumentácii sa podarilo dosiahnuť zapracovanie našich požiadaviek do 

návrhu, ktorý schválila vláda na svojom zasadaní a následne ich posunuli do NR SR a prešlo 

to i prvým čítaním. Vývoj prerokovávania pozorne sledujeme. Zdravotníci by mali mat od 

1.1.2023 upravované základné zložky mzdy o % ktoré sú odstupňované a tiež zarátanú prax 

vždy o +1% až do 20 rokov praxe. Z pohľadu zväzu sme prezentovali názor, že navrhované 

považujeme za základný kameň,  na ktorom sa dá stavať. Verím, že navýšenie bude plne 

kryté zo štátneho rozpočtu na budúci rok aj tie nasledujúce. Samozrejme vnímame aj reakcie 

jednotlivých profesijných komôr a ich zástupcov, ktorí nám posielajú otvorené listy s 

vyjadrením svojej nespokojnosti. Som však presvedčený, že sa musia s textom návrhu najskôr 

oboznámiť po jeho legislatívnom procese. Aj rokovanie Odvetvovej HSR zvolanej na náš 

podnet sa venovalo tejto situácii a spoločná konštatácia, že pre fungovanie zdravotníctva je 

uskutočnenie zvýšenia platov ako prvoradé. 

 

Druhou témou ktorej sa chcem venovať je príprava demonštrácie v Bratislave v sobotu 8. 

októbra 2022 v čase od 12.05 h  na Námestí SNP. Jej hlavné zameranie je proti chudobe, do 

ktorej sa obyvatelia SR, zamestnanci, ich rodiny dostali a čoraz viac prepadajú do chudoby z 

viacerých dôvodov. Ale najmä  pre prudký nárast cien potravín ,energií, (plyn, elektrina, PHM, 

a ďalších  životných nákladov. Situácia nie je dobrá ani v organizáciách kde pôsobia naše 

organizácie i preto sme požiadali ministra zdravotníctva aby mohli na rokovanie OHSR prísť  

hlavný hygienik a ekonóm ÚVZ SR, aby oboznámili prítomných s kritickou situáciou vo 

financovaní verejného zdravotníctva na Slovensku nie v roku 2023, ale už v súčasnosti. Bolo 

vyslovené, že situáciu MZ SR rieši s MF SR a financie by mali dostať  v najbližšej dobe, inak 

sa budú činnosti redukovať až sa môžu  zastaviť, čo by bolo ohrozenie občanov SR. 
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Rokovania aj situácia budú mat svoje pokračovania, preto sledujte naše kroky, nepodľahnite lákavým rečiam  ľudí,   ktorí zištne idú len za svojim 

cieľom. Sme tu pre vás. Verím, že sa stretneme v sobotu 8.10. 2022 pred obedom v Bratislave na Nám. SNP. Ak ste spokojní s vývojom kvality 

života a prepadania do pásma chudoby určite nemusíte prísť, ale každý  komu to nie je ľahostajné určite nebude váhať a vezme svoju rodinu a 

pricestuje. Autobusy i vypravený vlak z Košíc sú vám k dispozícií, ak nemáte dostatok informácií volajte, píšte, my sa pokúsime zabezpečiť  všetko 

potrebné. 

 

V tomto čísle IB nájdete aj prehľad dosiahnutých priemerných platov za prvý polrok tohto roka v zdravotníckych zariadeniach. Mení sa aj hodnota 

na stravovanie od 1.9. 2022, tak neváhajte a oboznámte sa so zmenami.

Mgr. Anton SZALAY                 

predseda SOZ ZaSS                       

szalay©sozzass.sk

Informácie z 8. rokovania Výkonného výboru SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb,                                                                
konaného dňa  08. septembra 2022 v Bratislave

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

Program : 

1. Kontrola uznesení zo 7. VV SOZ ZaSS zo dňa 16. 06. 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 Dodatkoch ku KZVS pre VS a ŠS pre rok 2022 

5. Informácia o KZVS pre VS a ŠS na rok 2023 - 2024 

        6.    Vyhodnotenie rozpočtu SOZ ZaSS za I. polrok 2022 

        7.  Návrh stretnutia mladých odborárov pri VV SOZ ZaSS v roku 2022 

        8.    Organizačné zabezpečenie volejbalového turnaja o pohár SOZ ZaSS – október 2022 

        9.   Príprava školení v právnej oblasti pre funkcionárov ZO – november 2022 

      10.   Rôzne 

 

Prehľad činnosti SOZ ZaSS : 

Účasť na: 

➢ on line  pracovná porada vyjednávačov ku KZVS pre VS a ŠS na rok 2022; 

➢ rokovaní  Predstavenstva  KOZ SR v Bratislave;  

➢ rokovaní Rady predsedov OZ KOZ SR v Bratislave; 

➢ kolektívnom vyjednávaní Dodatkov č. 1 ku KZVS pre VS a ŠS na rok 2022;  

➢ podpísaní Dodatku č. 10 ku KZVS s ANS; 

➢ rokovaní predsedov OZ KOZ SR ku KZVS pre VS a ŠS na roky 2022 - 2024; 

➢ on line rozporovom konaní na MPSVR SR v Bratislave k návrhu novely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom 

znení; 

➢ on line rozporovom konaní na MZ SR v Bratislave k návrhu novely zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 

zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré 

zákony (LP/2022/446). 

 

           Pracovné stretnutia a metodická pomoc ZO :  

➢ pracovné stretnutie so zástupcami ZO pri DSS a DD Myjava na Úrade SOZ ZaSS v Bratislave; 

➢ pracovné stretnutie s ministrom zdravotníctva na MZ SR k odmeňovanie zdravotníkov; 

➢ metodická návšteva v organizácii Sanatórium Tatranská Kotlina – schôdza zamestnancov, rokovanie s vedením organizácie, voľby 

nového výboru ZO, prijímanie nových členov ZO; 
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➢ pracovné stretnutie so zamestnancami Klinickej biochémie s. r. o. v Žiline ohľadom založenia odborovej organizácie, získavania členov 

odborov, vypracovania KZ....; 

➢ pracovné stretnutie so zamestnancami zariadenia Alzheimercentrum Piešťany n. o. ohľadom založenia odborovej organizácie na Úrade 

SOZ ZaSS v Bratislave; 

➢ metodická pomoc predsedníčke ZO v Národnom onkologickom ústave v Bratislave na Úrade SOZ ZaSS v Bratislave; 

➢ pracovné stretnutie so zamestnancami Martinského bioptického centra s. r. o. v Žiline ohľadom založenia odborovej organizácie, zís-

kavania členov odborov, vypracovania KZ....; 

➢ metodická návšteva v DSS Sabinov, riešenie problémov medzi zamestnancami a vedením organizácie, obsah KZ, postavenie odboro-

vej organizácie a podobne. 

 
Rôzne : 
 

➢ pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Katedra komunikácie;  

➢ účasť v televízii TA3 na tému: Odmeňovanie zdravotníkov.  

 

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.     

    

9. rokovanie VV SOZ ZaSS  je plánované  na 20. 10. 2022 od 08.00 h v zasadacej miestnosti  SOZ ZaSS v Bratislave, na Bajkalskej 

29/B v Bratislave.   

 

 

 

Ing. Daniela POCHYBOVÁ              

podpredsedníčka SOZ ZaSS                       

pochybova©sozzass.sk  

 

Volejbalový turnaj sa ruší 

 

 

 

 

Vzhľadom na nízky počet prihlá-
sených na volejbalový turnaj a na 
konanie demonštrácie proti chu-
dobe 8. októbra 2022 sa volejba-
lový turnaj ruší. Zálohy Vám 
budú vrátené späť na Vaše účty. 
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ŠTATISTIKA priemerných platov za I. polrok 2022 
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Výška stravného od 1. 9. 2022 

 



 

Informačný bulletin č. 10 • 8/9/2022 • SOZ ZaSS  • >>>>Späť na OBSAH<<<< 

 
Strana 12 

 

  

DEMONŠTRÁCIA BOJ PROTI CHUDOBE 
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DATART IBA VIP VYHRÁVA 

 

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

INFORMÁCIE PRE PREDSEDOV.. 

http://www.sozzass.com/

