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Vážení čitatelia, 

 

úvodné týždne tohto roka sme venovali dialógu s Asociáciou nemocníc Slovenska s cieľom 

dosiahnuť dohodu na úpravu základných platov pre nezdravotníckych pracovníkov v člen-

ských nemocniciach asociácie, ktorá združuje  viac ako osemdesiat nemocníc a zdravotníc-

kych zariadení. I dnes pri písaní týchto riadkov nemáme dohodu, ktorou by sme chceli 

dosiahnuť nami navrhované. Začiatkom 

budúceho mesiaca budú rokovania pokra-

čovať, nakoľko sme boli zamestnávateľmi 

požiadaní o odklad termínu. Dôvodom sú 

intenzívne rokovania vedenia ANS s mi-

nistrom zdravotníctva. Verím, že po ich 

ukončení budeme môcť aj my pokračovať 

vo vyjednávaní, ale najmä dojednaní pozi-

tívnych záverov v prospech nezdravotníc-

kych pracovníkov, ktorí zatiaľ čakajú na zvýšenie svojich príjmov. 

V tomto vydaní nášho IB sme pripravili ucelené informácie o zmenách od začiatku roka v od-

meňovaní najmä zdravotníkov. Pozorne sa s nimi oboznámte a v prípade doplňujúcich otá-

zok, alebo nejasností nás kontaktujte mailom.  

Okrem vyjednávania sa aktívne zapájame do medzirezortného pripomienkového konania k 

predkladaným zmenám zákonov. Tak sme urobili aj v prípade Zákona č. 579/2004 Z. z. o Zá-

chrannej zdravotnej službe, ktorý bol predložený v skrátenom legislatívnom konaní. Obrátili 

sme sa na poslancov zdravotníckeho výboru NR SR, aby ho stiahli a neodporúčali do druhého 

čítania pre celý rad nejasností, pripomienok, najmä ľudí z praxe. Veľmi nápomocná nám 

v tomto bola ZO pri ZZS Bratislava. Za ich názor a pripomienky ďakujeme a očakávame spo-

ločný postup aj v prípadnom rozporovom konaní na MZ SR. 

Ako sme informovali aj na našej stránke www.sozzass.com obrátili sme sa na ministra zdra-

votníctva, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, tiež na poslancov NR SR v zdravotníckom 

výbore s požiadavkou na zmenu zákona č.578/2004 Z. z. ..... aby zmenili jeho text a zaradili 

odpracované roky praxe zdravotníckym personálom v ošetrovateľskom proces v zariadeniach 

sociálnych služieb. Zatiaľ nám nik nereagoval i keď sme problematiku otvorili aj na rokovaní 

Odvetvovej HSR na MZ SR. Budeme opätovne hľadať riešenia, aby sa táto skrivodlivosť od-

stránila. Nakoľko bol v uplynulých dňoch zvolený  nový predseda zdravotníckeho výboru NR 

SR, požiadame ho o pracovné stretnutie. 

Vážení funkcionári základných organizácií, 

v najbližších dňoch vám bude poštou doručená pozvánka na rokovanie Konferencie predse-

dov ZO, alebo delegovaných zástupcov. Chcem vás poprosiť, požiadať, o preštudovanie ma-

teriálov ale najmä k účasti na rokovaní, ktoré je najvyšším orgánom medzi zjazdami. 

Nachádzame sa v polovici volebného obdobia, preto opäť vysielam (nie sám) výzvu pre člen-

skú základňu k zamysleniu sa nad kandidatúrou a vzdelávaním sa ľudí, ktorí pomýšľajú o za-

pojení  sa  do práce  nášho riadiaceho orgánu (VV SOZ ZaSS) a do vedenia  zväzu.  Máme  

mailto:sykorova@sozzass.sk
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dostatok času, aby sa záujemcovia vzdelávali v rámci projektu KOZ SR, ale aj v rámci našich školení a seminárov. Verím, že ste toho istého 

názoru, že len odbory môžu vyjednať lepšie pracovné a platové podmienky  v rámci kolektívneho vyjednávania a vždy budú potrebné v zastupo-

vaní zamestnancov a svojich členov na pracoviskách, ale aj so zamestnávateľmi a zástupcami vlády na rôznych úrovniach. Budúcnosť odborov 

a aj nášho zväzu je na mladých odborároch, dajme im spoločne príležitosť zapojiť sa do práce výborov.  

Som si vedomý, že nie vždy sa všetko podarí, ale ak sa o to ani nepokúšame, tak si v podstate zatvárame dvere. Viem však aj to, že aj malé 

úspechy vo vyjednávaní a očakávané benefity vedia značne posilniť myseľ a súdržnosť vyjednávačov a osadenstva pracovísk. V týchto týždňoch 

pomáhame  viacerým organizáciám v pripomienkovaní návrhov KZ a aj v samotnom vyjednávaní, ak budete potrebovať v niečom pomôcť nevá-

hajte a napíšte nám.  

V organizáciách, kde prebiehajú voľby a prichádza k obmene funkcionárov chcem poďakovať všetkým, ktorí doposiaľ zastupovali zamestnancov 

a venovali svoj čas práci v odboroch a tým, ktorí ich nahradia držím palce k zhosteniu sa neľahkého a mnohokrát podceňovaného nasadenia 

v prospech kolektívov, ľudí práce. Mnoho šťastia, veľa prajných ľudí okolo seba a pevné zdravie do ďalších dní.

 

Mgr. Anton SZALAY                 

predseda SOZ ZaSS                       

szalay©sozzass.sk 

 

        Informácie z 11. rokovania Výkonného výboru SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb,                               
konaného dňa 19. januára 2023 v Bratislave 

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

 

PROGRAM: 

 

1. Kontrola uznesení z 10. VV SOZ ZaSS zo dňa 06. - 07.12. 2022 

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

3. Žiadosti členov o sociálnu pomoc 

4. Zhodnotenie Programových úloh SOZ ZaSS za rok 2022 

5. Ročná správa o kontrolách v oblasti BOZP za rok 2022 

6. Vyhodnotenie čerpania rozpočtu SOZ ZaSS za rok 2022 s dôvodovou správou a Návrh rozpočtu SOZ ZaSS na rok 2023 s komentárom 

7. Obsahová príprava Konferencie predsedov ZO dňa 20. apríla 2023 

8. Zabezpečenie seminára FES – nemocničný sektor 20. - 21. 03. 2023 

9. Priebeh a výsledky rokovania s ANS 

10. Priebeh a výsledky rokovania s AŠN SR 

11. Rôzne 

 

PREHĽAD  ČINNOSTI  SOZ ZaSS : 

Účasť na: 

➢ rokovaní  Predstavenstva JMF OZ SR, VZ obchodných spoločností, DO Žilina, DK Prešov, spol. s r. o. SOREA, Hotela Flóra a. s., Rady 

členov JMF. 

 

Pracovné stretnutia a metodická pomoc ZO: 

➢ ustanovujúca schôdza založenia odborovej organizácie v Zariadení sociálnych služieb Ipeľ Leľa - Kamenica nad Hronom; 

➢ účasť na schôdzi členov odborovej organizácie pri Alzheimercentrum n. o. v Piešťanoch; 

➢ kolektívne vyjednávanie v organizácii Martinské bioptické centrum s. r. o. v Žiline za účasti výboru ZO a vedenia organizácie; 

➢ kolektívne vyjednávanie v organizácii Klinická biochémia s. r. o. v Žiline za účasti výboru ZO a vedenia organizácie. 

 

Rôzne : 

➢ pracovné stretnutie so: Senior privátny bankár Privat banky; 

➢ pracovné stretnutie s LL.M. vedúcou kancelárie FES v Bratislave - plán spoločných akcií v roku 2023. 
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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.     

 

12. rokovanie VV SOZ ZaSS je plánované na 16. 03. 2023 (štvrtok) o 08.00 h v zasadacej miestnosti  SOZ ZaSS, na Bajkalskej 29/B 

v Bratislave.  

 

                                                                                                                              Ing. Daniela POCHYBOVÁ  

                                                                                                          podpredsedníčka SOZ ZaSS                

pochybova©sozzass.sk   

Vyhlásenie SOZ ZaSS po vyjednávaní o Dodatku ku KZVS s ANS 

 

Už v novembri 2022 SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb predložil Asociácii nemocníc Slovenska návrh Dodatku č. 11 ku 

Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa s návrhom na zvýšenie základných zložiek miezd nezdravotníckym pracovníkom pracujúcich 

v jej členských nemocniciach. Rokovania sa však z rôznych dôvodov neuskutočnili. Veľa nejasností okolo návrhu štátneho roz-

počtu pre rezort zdravotníctva, ale aj záväzky vyplývajúce z podpísaného Memoranda, (vláda a LOZ) zvyšovanie cien energií 

a v podstate všetkých vstupov do poskytovania zdravotnej starostlivosti odďaľovali rokovania. Preto sme po rokovaní s preziden-

tom a viceprezidentom. Rokovanie sa napokon uskutočnilo v stredu 15. februára 2023. V texte Dodatku ku KZVS sme posunuli  

účinnosť požadovaného zvýšenia platov od 1.3. 2023 a zmenili sme percentuálne zvýšenie na pevnú čiastku.  Druhé ustanovenie 

sa týkalo vyplácanie vyšších súm za služby v noci a soboty už od 1. 3. 2023.  

Výmena argumentov a stanovísk bola 

z oboch strán diskutovaná viac ako ho-

dinu, ale k dohode neprišlo. Ozrejmili 

sme naše výpočty a súčasne sme požia-

dali o vykvantifikovanie objemov financií 

potrebných na požadovanú úpravu pla-

tov pre nezdravotníkov. ANS prisľúbila 

dodať podklady do konca týždňa a vy-

jednávanie bude pokračovať v utorok 

21. 2. 2023. 

SOZ ZaSS obdržal celý rad listov, mailov s rozhorčenými stanoviskami zamestnancov bez ktorých je taktiež chod nemocníc 

nemožný. Mnohí nám avizovali, že sú rozhodnutí po „úspešnej“ akcii lekárov podávať hromadné výpovede a odísť. Ďalší nás 

vyzývajú k vyhláseniu štrajkovej pohotovosti v členských nemocniciach ANS. Vzhľadom k situácii na trhu práce a nedostatok 

mnohých profesií je tu výzva pre sociálnych partnerov k dosiahnutiu dohody.  

SOZ ZaSS očakáva pred avizovaným rokovaním od ANS prehodnotenie stanoviska k dodatku a k hľadaniu konsenzu, aby aj 

nezdravotnícki zamestnanci vnímali záujem zamestnávateľov o ich služby a výkony na pracoviskách adekvátnym odmeňovaním.  

Ak nemôžu nemocnice fungovať bez lekárov, sestier a ďalšieho zdravotníckeho personálu, tak isto nebudú fungovať bez zamest-

nancov kuchýň, údržby, upratovania, bez spracovania výplat, bez fungovania výpočtovej techniky, bez zdravotechniky, bez sani-

tárov-nezdravotníkov, dokumentačných sestier, atď. 

Ak máme brať slová ministra zdravotníctva vážne, že do rezortu v tomto roku príde viac financií o 1 miliardu €, pýtame sa, kde 

sú, ako budú a kam prerozdelené? Do systému ide vraj viac financií, ale počúvame len o šetrení, krátení financií, obmedzovaní 

výkonov, znižovaní úhrad za výkony v zdravotníctve. Financie chýbajú zdravotným poisťovniam, nemocniciam, ambulanciám, 

prestal sa financovať rezidenčný program pre pediatrov, nie sú financie na inovatívne lieky, rastú ceny energií, potravín, zadlže-

nosť štátnych nemocníc a v podstate celého systému sa neustále dramaticky prehlbuje.  

Každý je potrebný na svojom poste!   Kolaps zdravotníctva pokračuje!    Zastavme ho! 

Bratislava, 17. februára 2023 
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Platy zdravotníkov sa môžu zvyšovať dvakrát do roka 

 

Započítavanie odpracovaných rokov do základnej mzdy v niektorých prípadoch prinieslo problémy 

Nárokovateľná zložka základnej zložky zdravotníkov podľa odpracovaných rokov sa riešila od augusta minulého roka. Podmienky 

vrátane dĺžky praxe aj dotknutých profesií sa opakovane menili. Posledné rozsiahle úpravy sa udiali narýchlo 30. novembra, v 

posledný deň pred účinnosťou hromadných výpovedí lekárov, ktoré zorganizovalo Lekárske odborové združenie (LOZ). Napriek 

niekoľkomesačnej príprave prax priniesla nedostatky. Pôvodne sa so zohľadnením odpracovaných rokov rátalo len pri piatich 

povolaniach – lekár, zubný lekár, sestra, pôrodná asistentka a zdravotnícky záchranár. Za každý odpracovaný rok sa mala zá-

kladná mzda zvýšiť o jedno percento, najviac však za 20 rokov. Tento návrh predniesol v auguste vtedajší minister financií Igor 

Matovič. 

Už v septembri to neplatilo. Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb poukázal na diskrimináciu ostatných 

zdravotníckych profesií. Po rokovaniach s ministerstvom zdravotníctva vznikla dohoda, že odpracované roky sa zohľadnia všet-

kým zdravotníckym pracovníkom v ústavných zariadeniach a záchrankách. 

Hromadné výpovede prinútili vládu na poslednú chvíľu prijať požiadavky LOZ. 

Pokračovanie na strane 3 

Prax odpracovaná v zariadeniach sociálnych služieb sa nezarátava. 

A. Szalay 

Týkali sa vyšších koeficientov pre základné mzdy aj vyšších príplatkov pre lekárov za každý odpracovaný rok. Lekárovi bez 

atestácie tak k základnej mzde patrí 1,5 percenta, teda 0,015-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve 

spred dvoch rokov. Atestovaný lekár dostáva viac, a to 2,5 percenta z priemernej mzdy. LOZ presadil, že tento príplatok za 

odpracované roky sa v roku 2025 zvýši na tri percentá a zohľadňovanie praxe sa z pôvodných 20 zarátavaných rokov predĺžilo 

na 30 rokov. 

Ostatní zdravotnícki pracovníci dostávajú za dĺžku doterajšieho zamestnania menej. Všetkým zdravotníkom vrátane nedostatko-

vých profesií, ako sú sestry, sanitári či zdravotnícki záchranári, vláda pridala k základnej mzde jedno percento (0,01-násobok 

priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov) za každý odrobený rok. Na rozdiel od lekárov však mohli požiadať o plošný stabi-

lizačný príspevok 5 000 eur. 

Kolotoč rýchlych zmien uzavrel parlament vlani v posledný novembrový deň, keď poslanci zjednotili inštitút odpracovaných rokov 

pre všetkých zdravotníkov a schválili podľa vzoru lekárov 30 rokov zohľadnenej praxe v základnej mzde. 

Výhrady 

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb to hodnotí pozitívne, ale má výhrady na základe informácií z terénu. 

Zdravotníkom, ktorí pracovali v zariadeniach sociálnych služieb a prešli do zdravotníckych zariadení, neboli uznané odpracované 

roky. 

„Týka sa to nielen sestier, ktoré sme najviac chceli stabilizovať. Zvýšili sa im síce koeficienty a zaviedlo sa započítavanie odpra-

covaných rokov, ale prax odpracovaná v zariadeniach sociálnych služieb sa nezarátava, aj keď tam sestry vykonávali ošetrova-

teľskú činnosť,“ hovorí predseda Anton Szalay. Na stole má sťažnosť od sestry, ktorá pracovala 28 rokov v zariadení 

opatrovateľskej služby, a keď nastúpila do nemocnice, bola jej zarátaná len prax odpracovaná v zdravotníckom zariadení. 

Okrem sestier platia tieto pravidlá aj pre ďalšie profesie – praktické sestry, sanitárov, psychológov, logopédov, liečebných peda-

gógov, nutričných terapeutov zo sociálnych zariadení. Odbory poukazujú na to, že tento postup je síce z právneho hľadiska v 

súlade so zákonom, ale v realite zariadenia sociálnych služieb často suplujú zdravotnícke zariadenia a nahrádzajú dlhodobú 

starostlivosť. 

Ministerstvo zdravotníctva zaslalo po novelizácii zákona č. 578/2004 zamestnávateľom metodické pokyny k postupu pri zvýšení 

základnej zložky mzdy a zavedení nového zákonného inštitútu zvyšovania základnej zložky mzdy za odpracované roky pre 25 

zdravotníckych povolaní, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť v ústavných zdravotníckych zariadeniach a v ambulanciách zá-

chrannej zdravotnej služby. 

Podľa nich sa nárok na zvýšenie základnej mzdy o odpracované roky vzťahuje len na zamestnanie v zdravotníckom zariadení, a 

to bez ohľadu na to, či ide o zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo 

lekárenskej starostlivosti. 
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„Obrátili sme sa listom na ministra zdravotníctva aj ministra práce, sociálnych vecí a rodiny so žiadosťou, aby zmenili zákon č. 

578. Naformulovali sme presné znenie príslušného článku zákona. Obrátili sme sa aj na poslancov zdravotníckeho výboru so 

žiadosťou o podporu. Túto problematiku sme otvorili aj na rokovaní odvetvovej tripartity,“ hovorí A. Szalay. 

Žiadnu reakciu od členov parlamentného výboru pre zdravotníctvo nedostali. 

Dva termíny 

Zdravotnícky odborový zväz poukazuje 

aj na ďalšie nezrovnalosti. Základná 

zložka platu sa valorizuje podľa prie-

mernej mzdy vždy k 1. januáru, kým 

prax sa ráta vždy od nástupu do za-

mestnania. 

„Až 90 % zamestnancov nastupuje do 

zdravotníckych zariadení po ukončení 

školy, teda v júli, auguste, septembri. 

Ak zdravotníci nastúpia v júli, majú nu-

lovú prax. V januári sa im valorizuje 

mzda, ale v júli sa im už začína druhý 

rok praxe,“ upozorňuje Daniela Pochybová,  podpredsedníčka SOZ ZaSS. Podľa ministerskej metodiky je možné každých dvanásť 

mesiacov, počas ktorých zdravotnícky pracovník vykonával zdravotnícke povolanie v zdravotníckom zariadení, započítať súhrnne 

ako jeden odpracovaný rok. 

„Zamestnávateľ zvýši základnú zložku mzdy za odpracované roky zdravotníckemu pracovníkovi vždy k prvému dňu kalendárneho 

mesiaca, v ktorom zdravotnícky pracovník dosiahne kumulatívne odpracovanie 12 mesiacov výkonu zdravotníckeho povolania. 

Napríklad ak kumulatívne 12 mesiacov výkonu zdravotníckeho povolania pripadne na 15. deň v mesiaci, zvýšená základná zložka 

mzdy patrí zdravotníckemu pracovníkovi už od 1. kalendárneho dňa v danom mesiaci,“ uvádza sa v metodike Znamená to, že k 

úprave základného platu má okrem valorizácie k 1. januáru dôjsť ešte raz počas roka. Podľa odborov však nie je jasné, či s tým 

rozpočet ráta. 

Reakcia 

Započítavanie praxe je politické rozhodnutie 

Ministerstvo zdravotníctva zdôrazňuje, že podľa platnej legislatívy je možné uznať prax zdravotníckym pracovníkom, ktorú vyko-

návali v minulosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku alebo v zahraničí. V januári 2023 rokovali na ministerstve práce, 

sociálnych vecí a rodiny o započítavaní rokov praxe u zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v minulosti, napr. v sociálnych 

zariadeniach a pod. „Ministerstvo eviduje nadrezortný charakter zmienenej problematiky, ako aj súčasný stav, ktorého úprava 

môže mať negatívny dosah na stabilitu zdravotníckeho personálu v sociálnych službách, avšak ďalšie úkony závisia aj od mož-

ností rozpočtu a potreby zvýšenia zdrojov vo verejnom zdravotnom poistení. Z uvedeného dôvodu bude musieť byť táto téma 

riešená vo forme odbornej diskusie aj s inými rezortmi. Až na základe analýzy dát a konsenzu rezortov sa bude môcť prijať 

politické rozhodnutie o možnom započítavaní praxe aj za roky odpracované v zariadeniach sociálnych služieb,“ reagoval komu-

nikačný odbor rezortu zdravotníctva. Podľa metodiky zaslanej zamestnávateľom je možné odmeňovanie zdravotníkov s praxou v 

sociálnych zariadeniach riešiť aj bez zmeny zákona. „Zamestnávateľ má právo v rámci svojej personálnej politiky určiť, že do 

odpracovaných rokov s cieľom zvýšenia základnej zložky mzdy zdravotníckeho pracovníka bude uznávať aj obdobie, počas kto-

rého vykonával iné zdravotnícke povolanie, a teda bude postupovať nad rámec novely zákona č. 578/2004 Z. z., napríklad zapo-

číta do odpracovaných rokov zdravotníckeho pracovníka aj výkon zdravotníckeho povolania mimo zdravotníckeho zariadenia,“ 

uvádza rezort. 

Ďalšie úkony závisia aj od možností rozpočtu a potreby zvýšenia zdrojov. 

MZ SR 

 

Autor: Mgr. Monika TOPORCEROVÁ, Zdravotnícke noviny 
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Navýšenie platových taríf verejných zamestnancov a štátnych zamestnancov od 1.1.2023 a od 1.9.2023 
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Aktuálne zmeny v pracovnoprávnej úprave v roku 2023 
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2 % DANE PRE SOZ ZaSS – VOPRED ĎAKUJEME 
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HOTELOVÁ SPOLOČNOSŤ SOREA – PRIPRAVILA PRE ČLENOV ODBOROV 

 

 

 

 

 

Bližšie informácie si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.com                            

v časti Zľavy pre členov SOZ ZaSS 

http://www.sozzass.com/

