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Tlačová správa Komory opatrovateliek Slovenska. 

 

Pomoc oceňujeme, prinesie však viac problémov a nie je v súlade s koncepciou dlhodobej starostlivosti. 

 

 

Komora opatrovateliek Slovenska oceňuje stabilizačný príspevok ako pozitívny krok, že sa nezabudlo aj na 
sociálne služby. Podľa KOS však opatrovateľky v súčasnosti potrebujú riešiť najmä nízke mzdy, nie stabilizačné  
príspevky. Komora zároveň upozorňuje, že toto riešenie nie je v súlade s PVV, deinštitucionalizáciou a týka sa 
iba zariadení sociálnych služieb. Slovensko má pritom rovnako, ako všetky ostatné krajiny EÚ, smerovať k 
podpore slobody a práva prijímateľov sociálnych služieb na výber sociálnej služby, v rámci ktorej je zotrvanie v 
domácom prostredí prioritou. 

 

Danka Grafiková: „Oceňujeme snahu, že sa myslelo aj na pracovníkov v sociálnych službách. Problém je, že sa 
nemyslelo na opatrovateľky pracujú nielen v kamenných zariadeniach, ale aj v domácnostiach. Je to rovnaká 
situácia ako pri zdravotníkoch, keď sa riešili nemocnice a neriešil sa ambulantný sektor. Je škoda, že takéto 
opatrenia, ktoré by sme mali hodnotiť pozitívne potom vyvolávajú množstvo otáznikov, diskriminujú niektoré 
skupiny pracovníkov. Opatrovateľky potrebujú najmä zvýšiť mzdy. Odčerpá to opatrovateľky z terénu, kde 
nebude mať kto opatrovať klientov v domácom prostredí. To je v rozpore s PVV aj tým, kam chceme dlhodobú 
starostlivosť posúvať. Problém nedostatku opatrovateliek sa presunie, ale nevyrieši. Práve naopak. Zároveň 
máme obavy, že stabilizačný príspevok vytvorí množstvo nešťastných opatrovateliek, ktoré uviaznu v systéme 
bez možnosti voľby zmeny. Ak tieto opatrovateľky stabilizačný príspevok podpíšu na 3 dlhé roky, týmito 
financiami zväčša pokryjú svoje dlhy, ktoré im vznikajú z dôvodu zdražovania ale najmä toho, že pracujú za 
nízke mzdy. Keď budú chcieť odísť z rôznych dôvodov, nebudú vedieť, lebo by museli vrátiť financie, ktoré už 
pravdepodobne nebudú mať. Preto potrebujeme pre opatrovateľky zvýšiť mzdy a koeficienty a nie iba 
stabilizačné príspevky. A pre všetky, nie iba pre tie v kamenných zariadeniach“. 

KOS zároveň upozorňuje, že aj stabilizačný príspevok 5000€ napríklad pre zdravotné sestry po zdanení bude cca 
3400€, čo je cca 80€ na jeden mesiac s podmienkou že sestra neodíde od zamestnávateľa počas 3 rokov. 
Rovnako aj 3000€ pre opatrovateľky po zdanení bude len cca 2400€ na jeden mesiac cca 66€. Zároveň nie sú 
ešte dohodnuté podmienky, otázne je, čo sa stane, ak zdravotná sestra alebo opatrovateľka zomrie, ochorie, bude 
nútená odísť alebo zmeniť zamestnanie. Napríklad situácia, v ktorej bude musieť ísť opatrovať svojho rodiča a 
bude musieť odísť s práce. Bude musieť vrátiť alikvotne čiastku z celej sumy? 

KOS zároveň upozorňuje, že v novom roku 2023 po valorizácii miezd v zdravotníctve dôjde k odlivu 
zdravotníkov zo sociálnych služieb, na ktorých sa zdravotnícke platové tabuľky v sociálnych lužbách 
nevzťahujú. Očakáva sa preto, že zo sociálnych služieb  zdravotné sestry, sanitári, ale aj ostatné zdravotnícke 
profesie odídu. KOS dlhodobo navrhuje zvýšenie základných miezd na minimálne 3. platovú triedu a navýšenia 
koeficientu na 1,4 násobok, čo je 3. stupeň záťaže. 
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