
Z á P i s nic a Č. 29/2013 
zo zasadnutia komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
konanej dňa 18.9.2013 

Prítomní: RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH, Doc. MUDr. Marek Čambal, PhD., 
Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc., MUDr. Halka Ležovičová 

Prizvaní: PhDr. Tatiana Rosová, Ing. Ján Krta, Mgr. Kamil Homol'a, Mgr. Viera Jašková, 
Ing. Oliver Paradeiser 

Na zasadnutí komisie sa zúčastnili príbuzní klientov, ktorí sú umiestnení v Zariadení pre seniorov na 
ul.Podjavorinska 6-Seniorcentrum Staré Mesto (prezenčná listina v prílohe) 

Začiatok rokovania o 16.30 h 

Uznesenie Č. 22/2013 
Predseda komisie predložil na schválenie body programu zasadnutia komisie, nakoľko sa pridali dva 
body, ktoré neboli na pozvánke v programe .. 

Program: 
l. Otvorenie 
2. Seniorcentrurn SM 
3. Dotácie 
4. Návrh zámern zabezpečenia poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín 

a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
5. Správa o výsledku komplexnej kontroly hospodárenia so zverenými finančnými 

prostriedkami so zamenllúm na materiálové náklady, vedenie peňažného demlíka, platby 
rodičov za rok 2012 v Detských jasliach, Čajkovského 2 v Bratislave 

6. Rôzne 
7. Ukončenie 

Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu l) Otvorenie 

Zasadanie komisie zahájil predseda komisie pre sociálne vecí, zdravotiúctvo a rodinu RNDr. M. 
Ležovič, PhD., MPH. Privítal príbuzných a predstavil pani starostlm, pána prednosm úradu, pána 
vicestarosm, pána miesmeho kontrolóra pani riaditeľkn Seniorcentra a pánov poslancov. Osobime 
predstavil Mgr. Vieru Jaškovú, nakol'ko niekoľkí príbuzní klientov Seniorcentra ešte nemali tú česť 
a napriek svojej snahe sa s ňou na Komisii stretli prvýkrát... Ospravedlnil poslankyňu pani Ležovičovú 
pre krátkodobú neprítomnosť. 

K bodu 2) Seniorcentrum 

Predseda komisie vyzval prítomných príbnzných ktorých rodičia sú mniesmení v Zariadeni pre 
seniorov, Seniorcentrmn Staré Mesto, Podjavorínskej 6 aby sa predstavili a posmpne vyjadrili svoje 
pripomienky a návrhy. 
Ako prvý z prizvaných hostí požiadalo slovo MUDr. Peter Belan, CSc.: Pracuje a stará sa klientov 
Senirocentra, ktoré má v svojom rajóne od rokn 2002 a to, že sa príbuzní ozývajú považuje za 
správne. Po násmpe novej riaditel'ky pani Jaškovej (zdôraznil, že popisované problémy však nastali po 
jej násmpe do funkcie) to vyzeralo nádejne. Neskôr ale začali problémy. Komunikácia medzi hlavnou 
sestron viazla a nedostával spätnú väzbu. Treba sa pozrieť na zariadenie pre seniorov na akú úroveň sa 
dostalo. V mestskej časti Staré Mesto by malo fungovať zariadenie, ktoré by bolo funkčné. Dnes je 
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také, že nikto v ňom netúži byť, doba je ťažká a ľudia sú na to odkázaní. Uvedomuje si, že zariadeníe 
je ťažké, nerozumie, čo sa stalo zajeden a pol roka. 
Sanítárky v zariadení sú povinné dodriiavať pi1ný režim u klientov. KonŠla1nje, že v zariadení pre 
seniorov zavládla absolútna anarchia, Sťažoval sa na dezorganizáciu systému práce v Seruorcentre, na 
časté a opakované personálne výmeny, vedúca sestra bola podľa jeho vyjadrenía vymenená v priebehu 
níekoľkých mesiacov 7 krát, v súčasnosti paní Zita pracuje v Medissime a je len minimálne 
v Seníorcentre, informoval že sesterská starotIivosť je zabezpečovaná cestou ADOS (len níekoľko 
hodin denne, níe počas vikendov) a aj agentúry sa z rozhodnutia pani Jaškovej menía, paní lilyová, 
ktorú považoval za profesionálnu sestru sa pre dezorganizáciu práce vzdala práce v tomto zariadení, 
opakovane zdôraznil bariéry v komunikácii s vedením Seníorcentra, dôsledne upozorňoval na chyby 
v ošetrovateľkých procesoch. 
Príbuzní klientov p.Slobodová, Draškovičova, Hatalová, Ruttkay-Nedecká, Drahošová Veselý 
a Greksáková, sestry pani Sclnnidová a Mesežníková súhlasia s pripomienkami výhradami Dr. Belana. 
Všetci sa pos1npne sťažovali na stravu (studená, malé porcie, nízka kvalita, nedostatok ovocia 
a zeleníny, neprítomnosť zdravo1ných iét - t.j. neexistuje v Seníorcengre diéta pre diabetikov, 
hypertonikov a pod., všetci klienti dostávajú rovnakú stravu) hygienu a nekompetentuý personál. Bola 
napísaná anonymná sťažnosť, na ktorú nikto nereagoval. 
p. Rnttkay-Nedecká: Navrhuje: I. Vymeníť riaditeľku 

2. Zaviesť štruktúru a kompetencie 
p. Mesežníková - zhrnula situáciu do troch bodov: 
I. Hovorila o tom, že mama bola vitálna, zdravá, keď sa jej zdravo1ný stav zmeníl, nevedela sa s tým 
vyrovnať aní ona, ani rodina. Museli sa vysporiadať s cudzím prostredim. 
2. Počula, že manžel paní riaditeľky pán Jaška je vedúcim oddelenía majetkového a investičného 
a preto ju tu driia. Im na tom nezáleží, chcú ten domov nechať schátrať a potom ho lukratívne predať 
3. Zariadeníe je amatérske, špinavé, níe je tam systém. 

p. predseda Ležovič- poďakoval prítomným, a upozorníl, že sa anonymnou sťažnosťou zaoberali, ale 
pani starostka povedala, že podľa zákona anonym sa nerieši. 
p. starostka Rosová- odpovedala pritomným, že postupovala v zmysle zákona. Zároveň sa ohradila 
voči rečiam paní Mesežníkovej o rôznych špekuláciách a zdôraznila, že Mestská časť chce postaviť 
nové zariadeníe pre seníorov. Za pôsobenía pani riaditeľky sa po materiálnej stránke veľa vecí urobilo 
k lepšiemu. 
p.vicestarosta Krta- informoval prítomných, že za celé obdobie boli len dvaja sťažovatelia osobne, 
a ich sťažnosti sa riešili. 
p. starostka Rosová- zdôraznila, že v zariadení bolo veľa kontrol z Úradn verejného zdravotníctva, 
MPSVaR, Inšpektorátu práce, Požiarneho zboru bez zistených nedostatkov a s dobrým výsledkom, 
mrzí ju jedno, že Dr. Belan neupozorňoval na problémy počas celého obdobia od roku 2002. 
Paoi starostka informovala prítomných, že sme mali a máme mnoho pochvál podpísaných, ktoré 
poslala aj poslancom. Upozornila, že pracujeme s informáciami, ktoré máme, ale informácie od 
zúčas1nených príbuzných sú závažné. 
p.poslanec Čambal- ínícioval poslednú kontroln v zariadení pre seníorov, ktorá mala byť anonymná. 
Podstata, ktorá sa rieši je organizácia práce ošetrovateľov a opatrovateľov. Zdôraznil, že situácia je 
strašne akú1na. Navrhuje výmenu vedenía Seníorcentra. . 
Komisia ktorá bola zvolaoá bola zo samých odbomikov - Závery komisie sú napísané veľmi slušne. 
Komisia Vám navrhuje uzneseníe výmeny vedúcej Seníorcentra. Systémové chyby treba rázne riešiť. 
Situácia je akú1na a nu1ná okamžite riešiť. 
p.JaŠková- písomné vyjadrenie k správe z kontroly odovzdala každému poslancovi. Ďalej 
informovala, že bolo prijatých veľa sťažností na Dr. Belana od klientov, príbuzných a zames1nancov. 
Správa sa arogan1ne, zamestnancov šikanuje. 
Paní Jašková sa ďalej vyjadrila k stravovaníu klientov. Nie je pravda, že klienti nedostávajú ovocie na 
desiatu, dodávateľ je jeden, všetky zariadenía Seniorcentra majú tú istú stravu. Odoberáme 1543 
obedov od toho istého odberateľa. Stravu odsuhlasuje rada seniorov, za zloženíe stravy ajej pripadnú 
zmenn zodpovedná dié1na sestra. Pani Jašková dala do pozornosti, že Seníorcentrum má 375 klientov 
a tu sa nachádza 5 príbuzných. 
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p.Ruttkay-Nedecká- vyzvala pani starostku, aby sa vyjadrila ako chce danú situáciu riešiť. 
p.starostka Rosová- chodí do zariadenia, pri posledoej návšteve ochutnala stravu, bola stndená 
Ubezpečila pritomných, že k problémom sa postavíme, prerokujeme to v komisii. 
p.poslankyňa Ležovičová: konštatovala, že na poslaneckom prieskume v zariadení počas dvoch 
hodín čo tam boli chceli vidieť pani Zitu, ale nebola tam, bola pustená z práce. Pri prieskume zistili, že 
ergoterapentov je veľa. Chýba vrchná sestra, rehabilitačný pracovník, kvalitný ošetrovateľský 

personál. Pani poslankyňu zaujímalo ako pani riaditeľka zabezpečuje kvalitný personál a aké má 
vzdelaníe pani Zita 
p.JaŠková- ževraj pani Zita celou kontroIon sprevádzala poslancov. Zdravotné sestry majú trojročné 
štúdinm zdravotnej sestry, opatrovateľky opatrovateľský kurz. Máme dostatočný počet zamestnancov, 
18 opatrovateľov. Vyberáme zamestnancov, ktori majú cit, skúsenosti, empatiu. 
Predseda komisie p. Ležovič poďakoval pribuzným za účasť a za poukázanie na chyby. 

Uznesenie č.23/2013 
Komisia odporúča vedeniu mestskej časti Staré Mesto na základe zistených skutočností 
okamžité riešenie súčasného stavu v Seniorcentre SM personálnou výmenou riaditel'ky 
Seniorcentra organizačnými a personálnymi zmenami. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: 1 

K bodu 3) Dotácie 

Uznesenie č. 24/2013 
Komisia pre sociálne veci zdravotníctvo a rodinu odporúča miestnemu zastupiteľstvu schválit' 
dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v rokn 2013 pre žiadateľa v takto 
navrhovanej sume: 

Ziadosť zo dňa Ziadatel' lfUčel dotácie Požadovaná Komisia 
2/Cieľová skupina dotácia SZR návrh 
3IPočet členov/kl. m.č.BA-SM dot. r.2013 

7.8.2013 SIMEON-Agentúra 1/ Projekt-"Parnäfové cvičenie 
Mgr. Anna opatrovateľskej (nielen) pre seniorov" akcia od 
PoIcková starostlivosti 13.8.2013-10.12.2013 
1- Konventná 11 2/ Seniori a všetci, ktorí majú 1850,- € 

200,-
811 03 Bratislava I záuj ern o udržiavanie € 

a rozvýjanie 
pamäte 
3/8 klientov z MČ SM 

13.8.2013 SIMEON-Agentúra 1/0patrovateľská starostlivosť 

Mgr.Anna opatrovateľskej v domácnosti pre seniorov 
Polcková starostlivosti 2/Seniori- 1500,- € 50,-€ 
2. Konventná II mobilní,imobilní,osarneli 

811 03 Bratislava I 3/ 1 klient opatrovaný z MČ SM 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bo dn 4) Návrh zámern zabezpečenia poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni 
potravín a spotrebného tovarn v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

p.starostka Rosová- predniesla návrh komisii ako pracovný materiál. Inšpirovala sa úspešne 
realizovanými projektami zriadených sociálnych výdajní v mestských častiach Petržalka a Bratislava
Nové Mesto. Sociálnu výdajňu Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v rámci pomoci sociálne slabým 
občanom zriadi vobjekte miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto, na Medenej ul. 2, v prízemí. 

3 



Sociálna výdajňa spotrebného tovaru a potravín má byť nrčená pre cieľovú skupínu ínvalidných 
a starobných dôchodcov, viacpočetné rodíny, občania v hmotnej núdzi, osamelí občania -seniori 
a odchovanci detských domovov. Otvorenie predajne sa predpokladá v mesiaci december 2013. 

Uznesenie č. 25/2013 
Sociálna komisia víta iniciatívu a odporúča schválit' " Návrh zámeru zabezpečenia poskytovania 
pomoci občanom v sociálnej výdajni potravio a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava
Staré Mesto". 

Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 5) Správa o výsledku komplexnej kontroly hospodárenia so zverenými finančnými 
prostriedkami so zameraním na materiálové náklady, vedenie peňažného denníka, platby 
rodičov za rok 2012 v Detských jasliacb Čajkovského 2 v Bratislave. 

Pán.Paradeiser, miestny kontrolór informoval komisiu o vykonanej kontrole v Detských jasliach na 
Čajkovského 2 a Hollého 9. Kontrola bola za rok 2012. V prevažnej väčšine neboli zistené väčšie 
nedostatky. Výsledky kontroly boli zapracované do Správy č. 3/2013. So správou bola oboznámená 
vedúca DI a bola jej daná možnosť, aby sa do 27.8.2013 k správe vyjadrila, resp. zaslala pripomienky. 
Následne bola uvedená správa dňa 28.8.2013 prerokovaná. Kontrolovaný subjekt nevyjadril voči 
správe žiadne pripomienky. Z prerokovania bola vypracovaná Zápisnica Č. 3/2013 o prerokovaní 
správy o výsledku následnej finančnej kontroly, kde boli prijaté konkrétne dátnmy k náprave. 
Nedostatky boli k dnešnému dňu odstránené. V závere sme konštatovali aby sa v budúcnosti predišlo 
zisteným nedostatkom, je treba zlepšiť prenos informácií smerom k DI systémovými opatreniami na 
úrovni sociálneho oddelenia, resp. miestneho úradu. 
Pani Jašková- upozornila, že podľa Organizačnej štroktúiy jasle nemajú právou subjektivitn patria 
pod sociálue oddelenie. Zodpovedá za nich p.vedúca a p. Guldanová. So správou z kontroly boli 
oboznámené. Pani Jašková požiadala pána kontrolóra o stretnutie, aby mohla zaujať stanovisko. 

Uznesenie č. 26/2013 
Sociálna komisia berie na vedomie sprácu miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto o výsledkn komplexnej kontroly hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami so 
zameraním na materiálové náklady, vedenie peňažného denníka, platby rodičov za rok 2012 v 
Detských jasliach Čajkovského 2 v Bratislave. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za:4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 6) Rôzne 

Uznesenie č.2712013 
Komisia odporúča prerokovat' na Miestnom zastupitel'stve protest prokurátora proti všeobecne 
záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2013 o zákaze používania, 
predaja a podávania alkoholických nápojov na verejne prístupuých miestach na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

Komisia prerokovala uávrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto o elektronickej komunikácií a o poskytovaní elektronických služieb na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. 
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Uznesenie č. 28/2013 
Sociálna komisia odporúča zváženie výmeny poradia §I a 2, správnosť citácie poznáml<y pod 
čiarou 2 a formuláciu bodu 2 v § 3 v súlade s bodom l § 5. 
Hlasovanie: Prítomní: 3 Za:3 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 7) Ukončenie 

Predseda komisie pod'akoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 20.00 h. 

Neoddeliteľnll časť tejto zápisnice tvori aj Zápisnica Z neohlásenej kontroly KOJl1isie pre sociálne 
veci, zdnlJ1otnÍctvo ti rodi/1u l' Seniorcentre na p(){!illvorinskej ulici zo diia 23. augusta 2013. 

Nasledu.iuca komisia sa uskutočni dIla 16.10.2013 na MiÚ BA-Staré Mesto o 16:30. 

Zapísala: Mgr. Mária Mrázová_ zapisovateľka 
01/59216393.0911 1075'13 

Ro7tieľovník: 

RNDr. Mário Ležovič, PhD .. MPI-I 

RNDr. Mário Ležovič. PhD"MPH ~- predseda komisie 
Členovia komisie KOSO 
PhDr. Tstian8 Rasová - starostka 
Ing. Ján Krla - zástupca starostky 
MUDr. Peter Osuský, CSc. - zástupca starostky 
Mgr. Kamil Homoľa - prednosfa 
Ing. Oliver Paradciscľ - miestny kontrolór 
Mgr. Viera Jaškovi:Í - vedúca oddelenia sociálnych veci a riaditeľka Senioľccntra SM 
Ing. Paulína Schmidtovú -- referát organizačný 
JUDr. Mária Haratiová-vedúca referátu lľ\iestnych daní 
Mgr. Zuzana Čierniková-referát správnych konani 

5 



/!}1z.e{Q 17 1We~ t1c ~ ej ~ -
%ar. :i~(ELIJ-- r/I~0/Jtl( 
(tV é. ,e 01/ tf-,.1J J- .J5 rt.Ai:}:.f; v í €t"-,;P"<--r--~~~+---:-!tr' / ~ / 5'. ,!<-UTfí 1ťŕ'-VG)ect;4 

'6 il /7--77cq ~ lr-- (JJ 
ji o &0 d-o é/ tJtf 2vt .?tfVYtL-

( (-r; 
~r-ifi~0~4 la~ 

ti </-s<t-I (I J0 re; I 
~ó~tAI ci~ 1. ~/ 

",~k!10IJf/f / ~i-6-f) ~?~ 
j'DI1/iJJ /lF.fF2/t1I/c(}YilV/-3~ 



Zápisnica z neohlásenej kontroly Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 
v Seniorcentre na Podjavorinskej ulici zo dňa Z3. augusta Z013 

Prítomní: 
RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH. 
MUDr. Halka Ležovičová 

Ing. Ján Krta 
doc. RNDr. Ivan Haverlik, Csc. 
doc. MUDr. Marek Čambal, PhD. 

prof. MU Dr. Štefan Krajčík, CSc. 

MUDr. Peter Belan, CSc. 

RNDr. Jana Boledovičová, PhD., MPH 

Komisia pre sociálne vec'l, zdravotnictvo a roď,"u sa na základe osobných sťažnosti 

príbuzných viacerých klientov Seniorcentra, MUDr. Petra Belana, Csc. (a sociálnych sestier 

Nemocnice Staré Mesto UNB) rozhodla pre vopred neohlásenú kontrolnú návštevu 

Seniorcentra zriadeného Mestskou časťou Bratislava Staré Mesto na Podjavorinskej ulici č. 6, 

ktorú dňa 23. augusta 2013 v čase od 1115 do 1300 hod. aj uskutočnila. 

Za účelom zabezpečenia objektivity pri posudzovaní stavu ošetrovatel'skej 

starostlivosti a objektivizácie hodnotenia prevádzky Seniorcentra si Komisia pre sociálne 

veci, zdravotníctvo a rodinu prizvala na kontrolnú návštevu aj ďalších odborníkov: 

- prof. MUDr, Štefana Krajčíka, CSc., hlavného odbornika pre geriatriu Ministerstva 

zdraovtnictva SR, vedlJCeho katedry Kliniky geriatrie LF SZU a UNB a prednostu Kliniky 

geriatrie LF SZU a UNB, viceprezidenta Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti 
- MUDr. Petra Belana, CSc., všeobecného lekára a geriatra, v zdravotnej starostlivosti 

ktorého sú klienti Seniorcentra Podjavorinská, 
• Ing. Jána Krtu - vicestarostu MČ BA SM pre sociálnu oblasť 

- RNDr. Janu Boledovičovú, PhD., MPH - Hygienik-epidemiológ, Detská fakultná nemocnica s 

poliklinikou Bratislava 

Členmi Komisie SOCiálnej a zdravotnej sú aj poslanci MZ MČ BASM, odbornici 

v nasledujúcich oboroch: 

- MUDr. Halka Ležovičová so špecializáciou fyziatria, rehabilitácia a liečebná balneológia, 

primárka Oddelenia fyziatrie, rehabilitácie a liečebnej balneológie Univerzitnej nemocnice 

s poliklinikou Milosrdní bratía, dlhoročná poslankyňa Mestského zastupitel'stva hl. "mesta 

Bratislavy a Miestneho zastupitel'stva MČ BA SM s pôsobením v sociálnej a zdravotnej 

oblasti, 

- RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH - odborník na riadenie verejného zdravotníctva, predseda 

Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu, člen Katedry zdravotnej politiky 

a ekonomiky zdravotníctva SZU, 
- doc. MUDr. Marek Čambal, PhD. - vedúci lekár oddelenia I.chirurgickej kliniky LF UK a UNB 

so špecializáciami chirurgia a všeobecné lekárstvo, pôsobiaci druhé volebné obdobie 

v Komisii pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu. 

V priebehu kontrolnej návštevy sa k členom Komisie pre sociálne veci, zdravotnictvo 

a rodinu a prizvaným odborníkom (ďalej len Komisia) i napriek dovolenke pripojila 

Mgr. Viera Jašková, pôsobiaca vo funkcii vedúcej Oddelenia soc'lálnych vecí MÚ MČ BA SM 

a zároveň vedúca Seniorcentra. 
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Zistenia Komisie: 

Príbuzní klientov 5enirqcentra sa opakovane sťažovali a sťažujú na nedostatočné 

vymieňanie plienok klientom, Informáciu nám potvrdili ošetrovatel'ky v Seniorcentre, 
z ktorých viaceré zhodne tvrdili, že majú povolené používať denne maximálne 2 plienky 

u jedného klienta, inak majú krátené osobné hodnotenie, Túto informáciu pani Jašková 

poprela, O uvedenej skutočnosti však svedčia záznamy použitých plienok nad lôžkom 

každého klienta, len ojedinele sme zaznamenali použitie 3 plienok i u inkontinentných 
klientov, poväčšine boli zaznamenané 1-2 plienky denne, v mnohých prípadoch dokonca bez 

záznamu výmeny plienky počas viacerých dni. O uvedenej skutočnosti svedčí získaná 

fotodokumentácia, Tiež sme našli rozpor v druhu plienok používaných v 5eníorcentre a 

v druhu plienok predpisovaných MUDr, Petrom Belanom, PhD, 

Viacerí príbuzní [ klienti sa sťažovali na zásadný nedostatok ošetrovateľského 

personálu a tiež na opakovanú neprítomnosť menežérky zdravotnej starostlivosti lipa ni Zity/l 
v Seniorcentre, ako aj na jej neochotu a či skôr nevedomosť poskytovať príbuzným 

informácie o stave klientov Seniorcentra, Podl'a nášho názoru sú 4 ošetrovatelia v dennej 

službe a 2 ošetrovatelia v nočnej službe skutočne poddimenzovaným množstvom 

ošetrujúceho personálu, o čom svedčí aj nález nedostatočného polohovania klientov, 

nedostatočného pitného režimu jednoznačne u všetkých imobilných klientova klientov 

neschopných samoobsluhy (pri ponúkaní tekutín, ktoré síce mali na nočných stolíkoch, 

členmi kontrolnej komisie, sa výdatne napílí), Tiež považujeme za nedostatočné vedenie 

záznamov o množstve prijatých tekutín, napríklad jeden údaj 1200 ml ako celkové množstvo 

prijaté za deň, či informáciu, že personál jednoducho nestihol zapísať množstvo prijatých 
tekutín a dopisuje tieto informácie až neskôr, Túto informáciu treba predsa zapísať ihneď po 

ponúknutí klienta tekutinami. V mnohých dňoch uvedené záznamy chýbali, všetci imobilní 

klienti boli objektívne dehydrovaní! Hodnovernosť dokumentácie spochybňuje aj údaj o 

jednorazovom príjme 400ml tekutín u jednej klientky, O opakovanej dehydratácii klientky 

Bohuslavy Haviarovej svedčia i lekárske záznamy, pričom napriek opakovaným 

odporúčaniam týkajúcich sa pitného režimu bolo nutné klientku pre dehydratáciu v čase 9.-

12,8,2013 hospitalizovať na I. internej klinike LF UK a UNB, Členom Komisie sú známe 

problémy s dostatočným príjmom tekutín u starších I'udí, avšak objektívny nález 

dehydratácie viacerých klientov je nesporný, 

V čase našej kontroly boli v Seniorcentre skutočne prítomné 3 ošetrovatel'ky, 

zdôrazňujeme, že išlo o ženy - zamestnankyne, bol prítomný aj jeden ošetrovatel', o ktorého 

mentálnej spôsobilosti vykonávať prácu ošetrovatel'a máme objektívne pO,chybnosti. 

Vzhl'adom na potrebu pravidelného polohovania imobilných klientov ide o ťažkú úlohu pre 

ošetrovatel'ov mužského pohlavia, nieto ešte pre ženy ošetrovatel'ky, Nedozvedeli sme sa 

žiadnu informáciu o systéme polohovania klientov v zariadení, pravdou je, že všetci imobilní 

pacienti boli v čase našej kontroly uložení na chrbte a ani u jedného sme nenašli 

antidekubitárne pomôcky, Profesor Krajčík osobne opakovane pri jednotlivých klientoch 

poukázal na nedostatky v spôsobe polohovania klientova neprítomnosť antidekubitárnych 

pomôcok v zariadení Seniorcentra, Viacerí klienti mali pokrčené plachty so záhybmi a v čase 

pred obedom omrvinky na lôžku, čo spolu s imobilitou, poruchami výživy a dehydratáciou 
významne prispieva k možnému vývoju preležanín, 

Ďalšou významnou sťažnosťou príbuzných klientov Seniorcentra Je vel'ká fluktuácia 
ošetrujúceho personálu v Seniorcentre, ktorú možno podl'a nášho názoru I'ahko 

objektivizovať. I v Čase našej kontroly prítomné ošetrovatel'ky seriózne zvažovali zmenu 

zamestnania, pričom ich dôvody sa zhodovali s dôvodmi uvádzanými príbuznými klientova 
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navyše uvádzali i arogantný prístup zo strany vedenia Seniorcentra. Uvedené časté výmeny 
personálu podľa nášho názoru svedčia o nevhodnosti prístupu a menežmentu vedenia. 

Za nedostatok považujeme i absenciu rehabilitačnej starostlivosti, ktorú považujeme 
v zariadení tohto typu za potrebnú. 

Zdravotná starostlivosť je u klientov Seniorcentra zabezpečovaná cestou 
všeobecného lekára a geriatra MUDr. Petra Belana, CSc., v ktorého zdravotnom obvode sa 
Senirocentrum nachádza a preto je povinný sa o jeho klientov ako všeobecný lekár pre 

dospelých starať. MUDr. Peter Belan, CSc. opakovane a neúspešne upozorňuje vedenie 
Seniorcentra na nedostatky v starostlivosti o klientov. 

Sesterská starostlivosť je zabezpečená cestou ADOS - Agentúry domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti, zdravotné sestry prichádzajú do Seniorcentra v pracovné dni 
na niekoľko hodín doobeda, cez víkendy však sesterská starostlivosť nie je zabezpečená, čo 

spôsobuje, že zdravotná starostlivosť (napríklad preväzy rán či deku bitov) nie je kontinuálna. 
V minulosti boli zdravotné sestry súčasťou personálu Seniorcentra, za účelom šetrenia 
nákladov však ich miesta boli zrušené. Je to žiaľ jav, s ktorým sa stretávame v mnohých 
zariadeniach sociálnej starostlivosti. 

Vážnu výhradu vznášame k spôsobu dávkovania a podávania liekov jednotlivým 
klientom. Podľa našich zistení lieky dávkuje menežérka ošetrovateľskej starostlivosti l x 

týždenne á následne sú lieky viackrát denne podávané ošetrujúcim personálom podľa 
individuálneho rozpisu. Pri tomto spôsobe podávania liekov však môže dôjsť k zámene liekov 

resp. ich nesprávnemu dávkovaniu i pri najmenšej chybe ošetrujúceho personálu, ktorý by 
podľa súčasných zdravotníckych noriem lieky klientom nemal podávať. Problémom je potom 

i spätná kontrola druhu a počtu podaných liekov, či kontrola ich samotného podania. 
V pripade rozsypania liekov hrozí narušenie režimu užívania liekov. Tento spôsob dávkovania 
liekov neumožňUje rýchlo reagovať na potrebné zmeny liečby. 

Strava je v Seniorcentre zabezpečená dodávateľsky, i keď Seniorcentrum 
disponovalo ešte pred určitým časom vlastnou funkčnou kuchyňou. Zaujímavým 
konštatovaním je, že o zmene dodávky stravy sa členovia Komisie pre sociálne veci, 
zdravotnictvo a rodinu dozvedeli až po zrušení vlastnej kuchyne v zariadení. Dlhodobí klienti 
svorne konštatujú, že kvalita stravy nedosahuje kvalitu stravy pôvodne pripravovanej 

v kuchyni Seniorcentra. Uvedenú informáciu je však dnes nemožné objektívne posúdiť. 

Základným problémom, ktorý Komisia konštatuje je, že neexistuje rozdelenie stravy podľa 

druhu potrebnej diéty, tzn. že napríklad klient diabetik dostáva rovnakú stravu ako klient 

hypertonik. Tiež sme boli svedkami toho, že polievka i hlavné jedlo servírované klientom na 
4. poschodí boli podávané studené. K dispozícii sme na vyžiadanie dostali jedálny lístok, 

ktorý nebol totožný s jedálnym lístkom umiestneným v spoločnej jedálni zariadenia. 
Príbuzní klientov Seniorcentra sa sťažujú i na malé porcie (veľkosť porcií v čase 

kontroly považujeme za primeranú) a na rýchle kŕmenie klientov neschopných samoobsluhy, 
čo vedie k odmietaniu podávaného jedla. Uvedenú sťažnosť považujeme pri po"Čte 

ošetrujúceho personálu za oprávnenú. 

V Seniorcentre sú údajne zamestnaní spolu 4 ergoterapeuti. Počas našej kontroly 

sme sa so žiadnym z nich nestretli. Miestnosť určená na pracovné a spoločenské aktivity je 
podľa nášho názoru vybavená primerane. Nikto z členov [(omisie nevidel počas kontrolnej 

návštevy druhú manažérku ošetrovateľskej starostlivosti pani [(ristína Štrbová, o ktorej nám 
však pani vedúca Mgr. Jašková povedala, že práve zo Seniorcentra odišla a že sme ju stretli 
na schodoch. Uvedenú informáciu považujeme za rozporuplnú, nakoľko je logickým 

predpokladom, že vedúci zamestnanec v prípade kontroly zariadenia takéhoto typu by sa 
mal zaujímať o jej priebeh a výsledky. Uvedená menežérka je údajne zamestnaná 
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i v súkromnom zariadení Medissimo a v Seniorcentre ju je údajne možné stretnúť skôr 
výnimočne. Predpokladáme relatívne jednoduché overenie uvedenej skutočnosti. 

Za veľmi vážne považujeme sťažnosti príbuzných klientov Seniorcentra na spôsob 
komunikácie, resp. nekomuniť.-ácie vedenia Seniorcentra. Problémy s komunikáciou 
s vedením zariadenia udávajú i viaceré ošetrovateľky. Komisia konštatuje svojský verbálny 

prejav Mgr. Viery Jašl<ovej, a to nielen počas kontrolnej návštevy v Seniorcentre. 

Príbuzní klientov poukazujú i na problémy s hygienou a upratovaním Seniorcentra. 

Musíme konštatovať, že v čase našej kontroly bol hygienický štandard zariadenia dobrý, izby 

boli čisté a ošetrovateľky mali v čase podávania obeda nasadené jednorazové rukavice, 

posteľné prádlo bolo tiež čisté. 

Vedúca Seniorcentra Mgr. Viera Jašková nepredložila Komisii v čase jej kontrolnej 

návštevy: 
· prevádzkový poriadok 

· hygienicko· epidemiologický režim v zmysle Vyhlášky MZ SR č.553(2007 Z.z. 

· dezinfekčný program 

· harmonogram upratovacích prác 
· popis práce podľa pracovných pozíci, resp. harmonogram práce jednotlivých pracovných 

pozícií, 
I keďuvedené dokumenty vedúca Seniorcentra Mgr. Jašková pri osobnom rozhovore 

s hygieničkou RNDr. Janou Boledovičovou, PhD., MPH., neukázala, sľúbila ich následné 

dodanie. 

Ako neobjektivizované kontrolnou návštevou Komisie považujeme informácie od 
viacerÝch zamestnancov otom, že vedúca Seniorcentra svojvoľne mení skladbu jedálneho 

lístka a jedlá pripravované externou firmou si nosí domov, či o tom, že jedna z upratovačiek 

chodí v pracovnom čase upratovať domácnosť pani Mgr. Jaškovej. Napriek nízkej 

informačnej hodnote uvedených informácii ich uvádzame v zápisnici, nakol1<o nám boli 

opakovane zdôrazňované od viacerých zamestnancov nielen počas kontrolnej návštevy. 

Z uvedených zistení kontrolnej návštevy Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny 

v Seniorcentre logicky vyplýva i spôsob nápravy negatívnych Javov v Seniorcentre. 

Považujeme za nutné okamžite a bezpodmienečne ich riešiť v záujme klientov 

Seniorcentra a prevencie poškodenia zdravia klientov, vyhnutia sa možnej medializácii zo 
strany príbuzných a poškodenia dobrého mena mestskej časti Bratislava Staré Mesto: 

Ako racionálne riešenie navrhujeme okamžité personálne zmeny )fO vedení 

Seniorcentra, oddelenie funkcie riaditeľky Seniorcentra a funkcie vedúcej Oddelenia 

sociálnych veci MÚ MČ BA SM - tieto funkcie nemôže podľa nášho názoru zastávať jedna 

osoba z pohľadu náročnosti a zodpovednosti oboch lunkcií. Ďalej odporúčame 
a požadujeme okamžitú reštrul<turalizáciu zariadenia Seniorcentra tak, aby zabezpečenie 
starostlivosti o klientov zodpovedalo štandardom Slovenskej republiky a Európskej únie. 

v Bratislave 25. augusta 2013 
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RNDr. Mário Ležovič, PhO., MPH. - predseda Komisie prc: sociálne veci, zdravotnlctvo a rodinu 
+ ostatnl členovia Komisie 
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