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TS OZ KOS:  

Vláda neplní svoje programové vyhlásenie v rámci sociálnych služieb, je to na úkor všetkých v systéme.  

 

Občianske združenie Komora opatrovateliek Slovenska vyzýva Vládu SR, aby začala plniť svoje programové 
vyhlásenie v oblasti sociálnych služieb. Programové vyhlásenie vlády schválila na návrh vlády SR v NR 
SR  dňa 30.04.2020 celá koalícia. OZ KOS upozorňuje, že aj napriek tomu, že si vláda schválila ambiciózne 
systémové zmeny, do dnešného dňa ostalo iba pri vyhlásení. Navrhované zmeny mali systém sprehľadniť a 
sprístupniť pre prijímateľov sociálnych služieb ale aj personál. Súčasný stav a pretrvávajúce problémy 
dostávajú prijímateľov sociálnych služieb ale aj personál a poskytovateľov do stále väčších problémov.  

Dana Grafiková: Požiadavky na zdravotnú resp. ošetrovateľskú starostlivosť poskytovanú mimo 
zdravotníckych zariadení stále rastú. Pomáhajúci personál nemôže suplovať zdravotnícky personál. 
Opatrovateľky nie sú kompetentné vykonávať prácu sestier. Kto má vykonávať ošetrovateľské úkony v 
súčasnej ére, keď zdravotnícky personál nemáme ani v nemocniciach a týmto trendom sa úplne vytratí zo 
sociálnych služieb? 

My už nemáme ani dostatok pomáhajúceho personálu pri lôžkach a v teréne. Opatrovateľky pracujú 
dlhodobo, niekto aj celoživotne za minimálne mzdy, kým sa nezoderú a neskončia na invalidnom, alebo 
starobnom dôchodku, ktorý majú vzhľadom na nízke mzdy minimálny. 

OZ KOS dlhodobo požaduje zvýšenie miezd opatrovateliek na úroveň, ktorá zodpovedá ich maximálnej 
náročnej fyzickej a psychickej práci.  

V niektorých zariadeniach za jednu dvanásťhodinovú smenu pri manipulácii s klientom opatrovateľka 
zdvihne (otočí, preloží) aj niekoľko ton. Niekde viac, niekde menej, ale je to ohromujúce číslo. Preto 
požadujeme systémovú zmenu, ktorá im zabezpečí normálny život, nie živorenie od výplaty do výplaty z 
minimálnej mzdy až do úplného vyčerpania a vyhorenia.  

Riešenie vidíme v zmene systému sociálnych služieb, ku ktorému sa zaviazala vláda v Programovom 
vyhlásení vlády, ktoré však nenapĺňa a tiež sa zaviazala vytvoriť novým zákonom upravený systém 
dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, vrátane jeho financovania, ako spoločný projekt Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva zdravotníctva SR, a zabezpečiť tak plynulý prechod z 
akútnej zdravotnej starostlivosti do dlhodobej starostlivosti." 

Ak sa podľa KOS nepristúpi k systematickým zmenám, v krátkom čase sa nebude mať kto starať o našich 
odkázaných.  
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