
SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB

VAJNORSKÁ 1, 815 70  BRATISLAVA 
___________________________________________________________________________

Vážená pani,
vážený pán,

       Výkonný výbor Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb sa 
na  svojom  zasadaní  zaoberal  mimo  iného  aj  aktuálnym  stavom  vyjednávania  KZVS 
s Asociáciou  nemocníc  Slovenska  a Asociáciou  fakultných  nemocníc  SR  pre  rok  2011. 
Zaoberal sa aj návrhom Štátneho rozpočtu, kde pre rok 2011 schválila Vláda SR platbu za 
ekonomicky neaktívne obyvateľstvo len na úrovni  4,32% z vymeriavacieho základu t.j. 
z priemerného  platu  v NH  spred  dvoch  rokov.  Považujeme  zníženie  platieb  štátu  za 
svojich poistencov za likvidačné, ako pre poisťovne, tak i pre poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti.  Zníženie  platieb  poisťovní  spôsobí  ešte  výraznejšie  zadlžovanie 
zdravotníckych zariadení a neumožní zlepšiť odmeňovanie zamestnancov na požadovanú 
úroveň.  Dňa  31.  marca  2011  končia  zmluvy  medzi  poisťovňami  a poskytovateľmi 
a návrhy nových zmlúv sú v nižších finančných objemoch, preto žiadame vedenie rezortu 
o okamžité dofinancovanie zdravotníctva a zreálnenie ceny výkonu tak, aby sa premietli 
už  v zmluvách  s poskytovateľmi  v najbližšom  období.  Žiadame  zastavenie  procesu 
transformácie  nemocníc  na  akciové  spoločnosti.  Na  podporu  týchto  požiadaviek  SOZ 
Z a SS zvoláva 

Protestné zhromaždenie pred budovu MZ SR v Bratislave v piatok 
1. apríla 2011 od 11,00 h.

          Obraciame sa hlavne na členov nášho zväzu a zamestnancov zo zdravotníckych 
zariadení,  členov  profesijných  organizácií,  ktoré  boli  signatármi  výzvy  ministrovi 
zdravotníctva  z 15.  marca  2011,  aby  prišli  podporiť  spoločné  požiadavky  navýšenia 
zdrojov  do  rezortu,  cestou navýšenia  platieb  štátu  za  ekonomicky  neaktívne 
obyvateľstvo, aby prišli vyjadriť svoju nespokojnosť so situáciou v rezorte.
      
Žiadame  o  plnenie  v časti  platieb  za  poistencov  štátu  vo  výške  5,5% 
z priemernej mzdy už v roku 2012.
Požadujeme  zlepšenie  pracovných  a platových  podmienok  zamestnancov 
zdravotníckych zariadení.

Zvýšením finančných prostriedkov v rezorte a v zariadeniach sa vytvoria podmienky aj 
pre vyššiu kvalitu služieb občanom – pacientom, zlepšením technického a personálneho 
vybavenia.   

Stretneme sa v uvedený čas.  Príďte pred MZ SR v Bratislave! 

V Bratislave dňa 25. marca 2011
 
                                                                                             Mgr. Anton Szalay
                                                                                                         predseda SOZ ZaSS


