KOMORA OPATROVATELIEK
SLOVENSKA
Fedákova 5, 841 02, Bratislava

Vážená pani prezidentka,
Dovoľte, aby sme Vás čo najsrdečnejšie pozdravili v mene novovzniknutej KOMORY
OPATROVATELIEK SLOVENSKA (KOS), ktorá bola založená 29.11. 2019 ako spontánne
rozhodnutie pôvodne 6‐tich žien a za desať dní od vzniku mala už takmer 400 členiek.
Vieme, že ste informovaná, že na Slovensku dlhodobo zaznamenávame
nedostatok opatrovateliek a to v rezidenčnej i terénnej dlhodobej starostlivosti. A pritom
slovenské ženy opatrujú cudzích seniorov v zahraničí. Len v Rakúsku pracuje 35 tisíc
slovenských opatrovateliek a ďalšie tisíce pracujú v Nemecku, Holandsku a vo Švajčiarsku!
Vieme prečo: lebo mzda na Slovensku je pre opatrovateľky nedôstojná, najmä na strednom
a východnom Slovensku, kde túto ťažkú prácu robia neraz za minimálnu mzdu. Preto nám tu
doma chýba v zariadeniach sociálnych služieb minimálne 7 tisíc opatrovateliek a takmer raz
toľko nám chýba v teréne. Je to neudržateľný stav!
Situácia eskaluje už do takých absurdných situácií, že napríklad mesto Poprad núti
odkázaných seniorov podpisovať dodatky k zmluvám, v ktorých majú vyjadriť súhlas s tým, že
v prípade, ak opatrovateľka bude PN, tak im vôbec nebude služba zabezpečená. Veríme, že
uznáte, že samospráva nemôže nedostatok opatrovateliek riešiť tým, že starostlivosť, ktorú
seniori potrebujú, jednoducho nedostanú. Je to podľa nás nezákonné a nemorálne.
Našu stavovskú organizáciu sme založili, aby sme sa samé podieľali na zápase za zlepšenie
podmienok pre slovenské opatrovateľky. A prvým našim krokom je výzva pre všetkých
kompetentných, vrátane politických strán, ktoré sa budú uchádzať o dôveru občanov
v budúcoročných parlamentných voľbách, aby si osvojili požiadavky KOS.
Pre opatrovateľky pôsobiace na Slovensku žiadame:
1. Zvýšenie miezd opatrovateliek o 300 eur, pričom tieto zdroje poskytne ich
zamestnávateľom štát vo zvýšenom príspevku MPSVR SR
2. Novelu zákonníka práce tak, aby sa umožnilo opatrovateľkám a sestrám pracovať na
turnusy
3. Prednostný nájom pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách v samosprávnych
nájomných bytoch, aby tí, čo migrujú za prácou z regiónov do väčších miest mali
zabezpečené adekvátne ubytovanie, prípadne aj so svojou rodinou.
4. Zvyšovanie vzdelania opatrovateliek, aby vzhľadom na stále sa zvyšujúce nároky
a štandardy kvality poskytovaných služieb v SR, boli lepšie pripravené na prax, mali
možnosť profesionálneho rastu a vyšší spoločenský status.
5. Zdravotné bonusy: identická zdravotná a rekreačná starostlivosť, akú majú vojaci a
príslušníci PZ, HZ a HZS.
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Pre opatrovateľky pôsobiace v zahraničí žiadame:
1. Zriadenie viazanej živnosti „sprostredkovanie opatrovania“, aby boli agentúry, ktoré
túto činnosť sprostredkovávajú, či už priamo opatrovateľkám, alebo cez zahraničné
agentúry, evidované a ľahko identifikovateľné.
2. Zavedenie štátnej kontroly slovenských sprostredkovateľských agentúr.
3. Legislatívne stanovenie podmienok sprostredkovateľských zmlúv, aby sa nevstupovalo
do práv opatrovateliek a opatrovateľov (viazaním ich činnosti na agentúrnu dopravu,
dvojitými províziami pre agentúry, inkasovaním mzdy opatrovateliek agentúrou)
4. Kontrolu slovenských dopravcov, či dodržiavajú intervaly odpočinku pre vodičov, ktorí
prepravujú slovenské opatrovateľky a opatrovateľov do zahraničia.
5. Cez zahraničnú spoluprácu zabezpečiť zákonnosť podmienok zahraničných agentúr
v intenciách zákonov ich domovských krajín, zamestnávajúcich slovenské opatrovateľky
a opatrovateľov, a sledovať či ich činnosť nevykazuje známky zneužívania a novodobého
pracovného otroctva.
Veríme, že z pozície svojej pozície, podporíte tieto požiadavky a pomôžete nám v úsilí
zlepšovať podmienky pre slovenské opatrovateľky v snahe vrátiť aspoň časť z tých, čo odišli
do zahraničia domov a v snahe motivovať pre toto krásne povolanie aj mladých ľudí, aby
mal kto opatrovať aj slovenských seniorov. Zaslúžia si to.
Vážená pani prezidentka,
žiadame Vás o oficiálne prijatie, aby sme Vám argumentačne objasnili nutnosť našich
požiadaviek a aby Váš inštitút hlavy štátu aj touto formou dal verejnosti najavo, že prácu
opatrovateliek by si mala spoločnosť, ktorá bude starnúť nasledujúcich 10 rokov rýchlejšie
ako kedykoľvek predtým, vážiť a adekvátne ohodnotiť.
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