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Viac ako tisíc zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach, ktoré zriaďuje Trenčiansky 
samosprávny  kraj, bude mať vyšší plat 
 
Minulý týždeň poslanci NR SR schválili novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti. Predmetom zákonnej úpravy od 1.1.2016 je stanovenie minimálnej výšky 
základnej zložky mzdy pre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v zdravotníckych 
zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti. Nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho už v týchto dňoch pripravujú pre zdravotníckych pracovníkov 
nové mzdové dekréty, s ktorými sú postupne oboznamované sestry, pôrodné asistentky, ako aj 
ostatní zdravotnícki pracovníci.  
 
Vyšší plat sa dotýka všetkých zdravotníckych pracovníkov 
 
Zmena zákona prinesie zvýšenie platov celkovo pre 1046 zdravotníckych pracovníkov 
v nemocniciach, ktoré zriaďuje TSK, medzi ktorými sú: sestra, pôrodná asistentka, farmaceut, 
fyzioterapeut, zdravotnícky laborant, asistent výživy, rádiologický technik, zdravotnícky 
záchranár, farmaceutický laborant, masér, zdravotnícky asistent a sanitár. Zvýšenie miezd sa 
vzťahuje aj na iných zdravotníckych pracovníkov, ktorými sú napr. psychológ, logopéd 
a laboratórny diagnostik. Riaditelia nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja sa so situáciou zaoberali na mimoriadnej porade na Úrade TSK už 
v pondelok a garantujú sestrám a pôrodným asistentkám, pokiaľ ich mzda je v súčasnosti vyššia 
ako určuje zákon, že k zníženiu platov nedôjde ani v jednej z nemocníc v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK. 
 
NsP Považská Bystrica 
V NsP Považská Bystrica sa zvýšenie miezd týka celkovo 553 zdravotníckych pracovníkov z 
toho 282 sestier a 27 pôrodných asistentiek, pričom zvýšenie miezd sestier je v rozmedzí od  
5,30 Eur do 175,68 Eur a zvýšenie miezd pôrodným asistentkám predstavuje rozmedzie od 
27,68 Eur do 119,68 Eur. Minimálna mzda sestry v považskobystrickej nemocnici je 
v súčasnosti 608 Eur a maximálna dosiahla 844 Eur.  
 
NsP Myjava 
V NsP Myjava sa zvýšenie miezd týka celkovo 177 zdravotníckych pracovníkov z toho 106 
sestier a 14 pôrodných asistentiek, pričom zvýšenie miezd sestier je v rozmedzí od 50 Eur do 
225 Eur a  zvýšenie miezd pôrodným asistentkám predstavuje rozmedzie od 50 Eur do 120 Eur. 
Minimálna mzda sestry v myjavskej nemocnici je v súčasnosti 521 Eur a maximálna dosiahla 
1 024 Eur.  
 
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlásila výberové konania na sestry 
Spolu 92 sestier a pôrodných asistentiek v bojnickej nemocnici k 30.11. 2015 podalo hromadné 
výpovede. V bojnickej nemocnici sa situáciou, ktorá nastala podaním hromadných výpovedí 
intenzívne zaoberajú a už hľadajú nové sestry na obsadenie jednotlivých pozícií 
prostredníctvom inzercie, úradov práce a podobne. Pripravujú  sa také opatrenia, aby 
pacient nepocítil žiadne obmedzenie  poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
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V NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach sa zvýšenie miezd týka celkovo 336 zdravotníckych 
pracovníkov, z toho 138 sestier a 6 pôrodných asistentiek, pričom zvýšenie miezd sestier je 
v rozsahu od 6,82 Eur do 160,61 Eur a zvýšenie miezd pôrodným asistentkám predstavuje 
rozmedzie od 10,42 € do 185,52 €. Minimálna mzda sestry v bojnickej nemocnici je v súčasnosti 
613,06 Eur a maximálna dosiahla 952,16 Eur.  
 
Celkovo nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK budú potrebovať na vykrytie navýšenia 
platov  od 1.1.2016 mesačne približne 230 000 Eur.  
 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Jana Paulínyová, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov 
TSK, jana.paulinyova@tsk.sk , tel.: +421/ 32/ 65 55 916, mobil: +421/ 901/ 918 167 
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