
 
 

Vydáva: Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb, Bajkalská 29/B, 821 01 Bratislava, www.sozzass.com; 
Spracovala: PhDr. Eva Sýkorová - 02/ 50 24 02 73, e-mail: sykorova@sozzass.sk 

Za obsah dodaného príspevku zodpovedá jeho autor. Pre vnútornú potrebu ZO. Nepredajné. 

I N F O R M A Č N Ý   B U L L E T I N 

                                                         13 

                    DECEMBER 2022   www.sozzass.com 

OBSAH 

VÁŽENÍ ČITATELIA, .................................... 1 

INFORMÁCIE Z 10. ROKOVANIA 

VÝKONNÉHO VÝBORU SOZ 

ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB,                               

KONANÉHO V DŇOCH 06. – 07. DECEMBRA 

2022 V BRATISLAVE ................................... 2 

DODATOK Č. 17 KU KZVS UZAVRETEJ MEDZI 

SOZ ZASS  A AŠN SR ................................... 4 

ZOZNAM ČLENOV AŠN SR K 2. 12. 2022 ..... 7 

POĎAKOVANIE PODPREDSEDNÍČKE SOZ 

ZASS  ING. DANIELE POCHYBOVEJ ............. 8 

ŠTATISTIKA PRIEMERNÝCH PLATOV ZA 

TRETÍ ŠTVRŤROK 2022 ............................. 10 

HOTELOVÁ SPOLOČNOSŤ SOREA 

PRIPRAVILA PRE ČLENOV ODBOROV ....... 17 

VIANOČNÉ PRIANIE ................................. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení čitatelia, 

 

opäť sme sa dostali k záveru roka. Hektické obdobie, plné zmien, ale aj nekomunikácie na 

potrebnej úrovni zo strany ministerstva zdravotníctva, až po vytvorený tlak korunovaný podá-

vaním výpovedí lekárov iniciovaných LOZ prinieslo novinky do zákona č.578/2004 Z. z. v časti 

odmeňovania zdravotníkov. Zapracovanie rokov 

praxe po schválení poslancami NR SR s hranicou 

30 rokov platí pre všetkých zdravotníkov. Zvýšili 

sa koeficienty v rôznych výškach a tak by sa mala 

situácia v odmeňovaní stabilizovať, nie však 

vzťahy na pracoviskách, ktoré nie sú dobré. Ta-

buľky platné od 1.1. 2023 sú zverejnené na našej 

stránke. Taktiež sú tam zverejnené aj tabuľky pre 

zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme 

a v štátnej službe. V januárovom vydaní nášho IB 

budú zverejnené v plnom znení.  

V tomto mesiaci sme intenzívne rokovali na MZ 

SR ohľadne Stabilizačného príspevku schvále-

ného vládou SR pre zdravotnícke profesie mimo 

lekárov a to len v ústavných zdravotníckych zariadeniach. „Atómovka“ ministra financií pri-

niesla celý rad nevyjasnených otázok. Hľadanie odpovedí vzhľadom na časové limitovanie 

podpisovania dohôd so zamestnávateľmi len do 19. 12. 2022 bolo zložité. 

Obracali sa na nás členky a členovia  odborov s rôznymi otázkami, ktoré tu nechcem rozobe-

rať. Zamestnanci, ktorí sa rozhodli pristúpiť k podpisovaniu záväzkov na odpracovanie troch 

rokov u daného zamestnávateľa predpokladám, tak urobili po zrelej úvahe.  

Zmeny v odmeňovaní v posudzovaní odpracovaných rokov priniesli pre sestry negatívum - 

skrivodlivosť, pretože sa im nezarátava prax v zariadeniach sociálnych služieb, i keď vykoná-

vali ošetrovateľskú prax. Požadovali sme zjednať nápravu cez zmeny legislatívy a pomôcť 

dosiahnuť spravodlivosť. Problematike budeme i naďalej venovať náležitú pozornosť. Požia-

dame o zvolanie rokovania Odvetvovej HSR na MZ SR v januári 2023. Kde chceme diskuto-

vať aj aktuálnu situáciu po neschválení zákona o štátnom rozpočte na rok 2023.  

Bol podaný aj návrh na vyššie platby štátu za „svojich poistencov“ na 4,5% z vymeriavacieho 

základu, ak však neprejde schválením situácia sa nezlepší a môžem dodať, že sa ešte zhorší, 

aj z dôvodu rastu cien energií, potravín a v podstate všetkých vstupov. Nie sú to dobré správy 

pred nadchádzajúcimi sviatkami, na ktoré sa mnohí tešia, ale taká je realita. Aký bude postup 

a riešenia finančných tokov do nemocníc dnes nevedno, ako aj ako bude postupovať realizá-

cia Plánu obnovy a odolnosti v zdravotníctve. Chýbajú aj informácie o Optimalizácii nemoc-

ničnej siete, ktorá nebola pred voľbami do samospráv zverejnená. Problémy zostávajú aj 

v ambulantnom sektore a tým je „skaza“ dokonaná, lebo dostať sa k lekárovi, k riešeniu zdra-

votných ťažkostí pacientov bude náročnejšie a to nehovorím o plánovaných zákrokoch a ope-

ráciách v nemocniciach. 

mailto:sykorova@sozzass.sk
http://www.sozzass.sk/index.php/InformacneBulletiny
http://kalendar.azet.sk/
http://kalendar.azet.sk/
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Vážení čitatelia, 

pravidelne sme sa v tomto období venovali aj poďakovaniu všetkým obetavým zamestnancom, bez ohľadu na ich profesiu, zaradenie za odvedenú 

prácu v bežnom roku. Dovoľte mi aby sme tak mohli urobiť i teraz. Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí stoja pri pacientoch, klientoch, spoluobča-

noch, ktorí potrebujú pomoc, liečbu, opateru, empatiu a všetky tie činnosti, ktoré pomáhajú ku kvalitnejšiemu životu. Všetkým prajem šťastie, 

pokoj v rodinách, i na pracoviskách, lepšie medziľudské vzťahy, prežite sviatky v kruhu najbližších v harmónii  a v pevnom zdraví. Život kladie 

pred nás nové výzvy, dôsledne sa na ne pripravme, budeme sa navzájom potrebovať. Pokojné a kľudné sviatky a do Nového roka 2023 lepšie 

perspektívy, odhodlanie, pochopenie a podporu najbližších pre odborársku prácu. 

 

Mgr. Anton SZALAY                 

predseda SOZ ZaSS                       

szalay©sozzass.sk 

        Informácie z 10. rokovania Výkonného výboru SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb,                               
konaného v dňoch 06. – 07. decembra 2022 v Bratislave 

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

PROGRAM: 

 

1. Kontrola uznesení z 9. VV SOZ ZaSS zo dňa 20. 10. 2022 

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

3. Žiadosti členov o sociálnu pomoc 

4. Vyhodnotenie školení v právnej oblasti pre funkcionárov ZO z novembra 2022 

5. Programové úlohy SOZ ZaSS na rok 2023 

6. Návrh plánu akcií na rok 2023 

7. Obsahová náplň rokovaní Výkonného výboru SOZ ZaSS na I. polrok 2023 

8. Písomné správy o činnosti členov Výkonného výboru SOZ ZaSS za rok 2022 

9. Odmeny pre členov Výkonného výboru a revízoriek účtov SOZ ZaSS za rok 2022 

10. Rôzne 

 

PREHĽAD  ČINNOSTI  SOZ ZaSS : 

 

Účasť na: 

 

➢ rokovaní Snemu KOZ SR v Bratislave; 

➢ kolektívnom vyjednávaní o Dodatku ku KZ VS s AŠN SR v Bratislave; 

➢ rokovaní vo Výbore NR SR pre zdravotníctvo v Bratislave – o požiadavkách LOZ za účasti profesijných komôr a zamestnávateľských 

zväzov; 

➢ zasadaní Rady vlády pre seniorov na MPSVR v Bratislave; 

➢ on line rokovaní na MZ SR k poslaneckému návrhu zmeny v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

v platnom znení. 

 

Pracovné stretnutia a metodická pomoc ZO: 

➢ pracovné stretnutie so zástupcami ZO pri UN Bratislava na Úrade SOZ ZaSS v Bratislave;  

➢ pracovné stretnutie s riaditeľkou zariadenia Klinická biochémia s. r. o. v Žiline ohľadom pôsobenia ZO v zariadení; 

➢ metodická návšteva v organizácii LIKAVA – centrum sociálnych služieb Likavka, pracovné stretnutie za účasti výboru ZO, vedenia 

organizácie – postavenie ZO, komunikácia s vedením; 

➢ kolektívne vyjednávanie v organizácii Klinická biochémia s. r. o. v Žiline; 

➢ kolektívne vyjednávanie v organizácii LIKAVA – centrum sociálnych služieb Likavka. 

 

Rôzne : 

 

➢ účasť na IX. zjazde OSZaSP ČR v Prahe;  
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➢ účasť na Národnom seminári k dlhodobej starostlivosti v Bratislave – úloha sociálnych partnerov;  

➢ Teleráno v Markíze – Stabilizačné príspevky pre zdravotníkov; 

➢ Ranné správy RTVS - Stabilizačné príspevky pre zdravotníkov; 

➢ školenie funkcionárov ZO vo Svite a v Bratislave v oblasti sociálneho dialógu, kolektívneho vyjednávania, BOZP.  

 

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.     

 

11. rokovanie VV SOZ ZaSS je plánované na 19. 01. 2023 (štvrtok) o 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   

 

 

 

 

Predseda SOZ ZaSS Mgr. Anton Szalay a Predseda predstavenstva a prezident AŠN SR Ing. Mongi Msolly, MBA 

pri podpise Dodatku č. 17 ku KZVS medzi SOZ ZaSS a AŠN SR 
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Dodatok č. 17 ku KZVS uzavretej medzi SOZ ZaSS  a AŠN SR
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Zoznam členov AŠN SR k 2. 12. 2022 
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Poďakovanie podpredsedníčke SOZ ZaSS  Ing. Daniele Pochybovej 
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ŠTATISTIKA priemerných platov za tretí štvrťrok 2022 
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HOTELOVÁ SPOLOČNOSŤ SOREA PRIPRAVILA PRE ČLENOV ODBOROV 

Vážení klienti a priatelia hotelovej siete SOREA ! 

Príďte si užiť fantastickú lyžovačku v TOP lyžiarskych strediskách alebo zimný pobyt s wellnessom a relaxom v najkrajších loka-

litách Slovenska ako sú Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Spiš či Bratislava. 

 

Hotely SOREA svojim umiestnením a službami poskytujú ideálne podmienky na ubytovanie spojené s aktívnym oddychom v 

podobe najrôznejších zimných športov ale aj dokonalým odpočinkom v hotelových wellness a relax centrách. Neváhajte, stačí si 

len vybrať !  

 

https://www.sorea.sk/novinky/zimne-a-jarne-pobyty3/ 
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VIANOČNÉ PRIANIE 

 


