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Pandémia
Vyplatia ich štátne aj neštátne nemocnice, ktoré sú subjektom
hospodárskej mobilizácie
Sedem eur na hodinu prisľúbil v posledný deň roka 2020 premiér Igor
Matovič pracovníkom v nemocniciach, ktoré sa starajú o pacientov s COVID19. Mimoriadny príplatok majú dostať všetci pracovníci na covidových
oddeleniach vrátane lekárov, sestier, sanitárov a upratovačiek. ,,Po
vzájomnej dohode s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím sme sa
rozhodli bezodkladne zaviesť mimoriadny príplatok za prácu na COVID
oddeleniach v nemocniciach," informoval predseda vlády na sociálnej sieti
počas silvestrovskej noci.
Mimoriadne príplatky sa majú vyplácať dovtedy, kým počet pacientov s
ochorením COVID-19 vo všetkých nemocniciach na Slovensku za daný deň
neklesne pod tisíc.
Bez informácií
Po mesiaci od prísľubu sa zdravotníci zaujímajú, či avizované finančné
ohodnotenie dostanú a či bude súčasťou výplaty za január. Predseda
Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Anton
Szalay upozornil, že nemocnice ani zamestnanci nemajú žiadne informácie.
,,V uplynulých týždňoch som sa opakovane obrátil na Ministerstvo
zdravotníctva SR s otázkou, podľa čoho, komu a na základe čoho sa budú
sľubované príplatky vyplácať. Dodnes neexistuje žiadny právny predpis ani
informácie, ako majú zamestnávatelia postupovať," uviedol. Podľa jeho
slov sa mnohí zamestnávatelia pýtajú, na základe čoho majú robiť výpočty
osobných nákladov, keďže nemajú k dispozícii právny predpis o
mimoriadnych príplatkoch ani krytie eventuálnych finančných nákladov.
Refundácia
Minister zdravotníctva M. Krajčí potvrdil, že príplatky sa týkajú
všetkých nemocníc, ktoré sú subjektmi hospodárskej mobilizácie, a to bez
ohľadu na to, či ide o štátnu alebo neštátnu nemocnicu. Majú ich dostať
všetci zamestnanci, ktorí pracujú v červených zónach. ,,Má to byť
zohľadnené vo výplate už za január. Riaditelia nemocníc dostali metodický
prípis, akým spôsobom to majú vyplácať. Momentálne je teraz na
riaditeľovi nemocnice, či im odmenu vyplatí za január alebo nie. V každom
prípade to je rizikový príplatok," uviedol M. Krajčí. Ministerstvo
zdravotníctva bude tieto náklady každej nemocnici ako subjektu
hospodárskej mobilizácie refundovať. (mt)

