
Sľuby, chaos, nejasnosti, priveľa objektívnych otázok zdravotníkov, nespokojnosť mnohých 

ďalších zamestnancov, ktorí pracujú v nemocniciach, ale nemajú zdravotnícke vzdelanie... 

                                 

Stabilizačný príspevok = „atómovka ministra financií“ opäť rozčertila zamestnancov v zdravotníckych 

zariadeniach. Už pri jeho vyhlásení som sa vyjadril (6.12. 2022) za náš SOZ zdravotníctva a sociálnych 

služieb, že je to nesystémový krok. (www.sozzass.com)  Uviedol som, že určite je veľmi veľa ľudí, ktorí 

takúto šancu využijú. Ale keďže nepoznáme pracovné zmluvy, čo to vlastne bude obsahovať a k čomu 

sa zamestnanec zaviaže a ešte k tomu sa pripravuje aj optimalizácia nemocničnej siete, tak je veľmi 

otázne, ak zamestnanec nebude chcieť odísť, ale pracovisko zrušia, ako to bude s vrátením peňazí.“ 

Aj po dvoch týždňoch „snaženia“ MZ SR je množstvo otázok, na ktoré nie sú jednoznačné odpovede 

a pritom dnes je deň stanovený, dokedy môžu zdravotníci pristúpiť k podpísaniu dohôd pre nárok na 

vyplatenie príspevku. Ale akého, bude to sľubovaných 5000€, alebo 2500€ ? Aké budú sankcie pri 

nedodržaní troch rokov viazanosti pracovného pomeru? Budú okrem daní aj odvody? Tretia verzia 

„Usmernenia“ MZ SR, ktorú máme prevzatú zo stránky ministerstva zdravotníctva konkrétne 

odpovede nedáva. Len čiastočne a orientačne dáva do pozornosti, že je potrebné zmeniť legislatívu 

cez Parlament a potom sa uvidí. Ospravedlnenie sa v závere „zásadných informácií MZ SR“ nedáva 

veľa optimizmu zdravotníkom pre podpísanie „dákych bianko dohôd.“ 

Okrem toho je mnoho profesií, ktoré boli vylúčené z nároku, ktoré sa domáhajú zaradiť aj ich do 

možnosti, ktorú ani nedostali i keď sú pri pacientovi. Naše stanovisko, že sa jedná o nesystémový 

krok trváme a vývoj situácie nám to plne potvrdzuje. Dnes do polnoci sa majú rozhodnúť zdravotníci, 

ako sa rozhodnú. Je na každom jednotlivcovi, aj vzhľadom k záväzku, ktorý svojim podpisom dá 

konkrétnemu zamestnávateľovi, ako sa rozhodne. Sľubované malo byť vyplatené do konca decembra, 

mimo výplatný termín, to už nie je pravda, ale neviníme tým ministerstvo zdravotníctva. Uskutočnili 

sme rokovanie s generálnym tajomníkom služobného úradu MZ SR v piatok 9. 12. 2022, na ktorom 

sme mu dali do pozornosti naše poznatky a predniesli otázky súvisiace s týmto príspevkom od 

členskej základne a mnohých zamestnancov. Bolo nám prisľúbené hľadanie riešení, ale prezentovaný 

postoj ministerstva hovorkyňou v médiách boli opäť rozčarovaním postupu neriešenia preukázaných 

skrivodlivostí. O to viac, keď sme sa vo štvrtok dozvedeli, že aj spomínaný generálny tajomník SÚ MZ 

SR bol odvolaný zo svojej funkcie! 

Frustrácia mnohých sa zvyšuje, nesystémové kroky vlády sa prejavujú na dennej báze, agónia  je 

nezadržateľne prítomná a kolaps systému sa blíži. Pacienti sú na okraji záujmu, čo už tam po ich 

právach, reálne sa spoločnosť rúti do ešte väčších problémov, akým sme boli svedkami počas tohto 

roka. 

Navrhovali sme riešenie odmeňovania zdravotníkov cez navýšenie koeficientov v zákone, čo by bol 

systémový krok, opätovne vyzývame MZ SR k použitiu sľúbených 200 miliónov € na tento účel, lebo 

po sviatkoch bude situácia omnoho horšia, keď berieme do zreteľa aj skutočnosť, že v najbližších 

dňoch sa má zverejniť „hierarchia nemocníc“ na základe pripravovanej optimalizácie nemocničnej 

siete a to potom nastane ešte väčší chaos. Chudák pacient...  
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