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odpoveď na podnet Petícia 

Vážená pani 1 

aj napriek nesplnenia podmienok podľa zákona č . 85/1990 Z.z. o petičnom práve, sme danú petíciu 
prešetrili a v prílohe Vám posielame stanovisko riaditeľa Seniorcentra Staré Mesto. 

Príloha č. 1 

/ 

RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH 
vedúci oddelenia sociálnych vecí 

Stanovisko riaditeľa Seniorcentra Staré Mesto k „Petícii za zmenu personálnych, pracovných a mzdových 
podmienok opatrovateľov a oopatrovateliek v Seniorcentre Staré Mesto. 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO : 00 603147, tel.: (+421 2) 5924 6111 , fax: (+4212)5292 0003 
e-mail : podatelna@staremesto.sk,www.staremesto.sk 



Stanovisko riaditeľa Seniorcentra Staré Mesto k ,,Petícii za zmenu personálnych, 
pracovných a mzdových podmienok opatrovateľov a opatrovateliek v Seniorcentre 

Staré Mesto" a k ,;Otvorenému listu starostovi mestskej časti Brati_slava - Staré mesto 

a poslancom Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Staré Mesto". 

Vážený pán starosta Števčík. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, 

dovoľte mi zaujať stanovisko k Petícii a Otvorenému listu, ktoré Vám adresovali moji 

kolegovia - časť opatrovatel iek a opatrovateľov z pracoviska na Podjavorinskej 6. 

s podpornými podpismi niektorých klientov a ich rodinných príslušníkov pod-petíciu. 

Na úvod chcem zdôrazniť. že ľudské zdroje považujem v Seniorcentre SM, a celkovo 

v sociálnych službách, za ten najdôležitejší kapitál. S kolegami rn1 pozícii opatrovateľov 

pravidelne komunikujem, individuálne i skupinovo. Rovnako som presvedčený, že márne na 

pozícii vedúcej úseku opatrovateľstva a ošetrovateľstva kompetentnú zamestnankyi1u - bývalú 

dočasne poverenú riaditeľku Seniorcentra SM. Našim zamestnancom sa snažím vytváral' čo 

možno naj lepšie pracovné podmienky a trpezlivo vysvetľovať reálnu situáciu. a možnosti 

rozpočtu Seniorcentra. Kolegovia sa rozhodli obrátiť na Vás -vedenie mestskej častí a miestne 

zastupiteľstvo. Petíciu a Otvorený list korektne doručili aj mne a zdôraznili. že sa nejedná 

o vyjadrenie nespokojnosti voči vedeniu Seniorcentrn, čo si nakoniec môž~le potvrdiť alebo 

vyvrátiť aj Vy osobne. Musel som však kolegom vysvetliť a korigovať niektoré vecné fakty, 

ktoré uviedli v predmetných dokumentoch. Zároveň sme sí aj vysvetlili a vzájomne uznali, že 

mohli zvoliť taký postup, aby sme si konkrétne fakty v Petícii a Otvorenom liste prebrali 

a korigovali pred oficiálnym odovzdaním, aby sme sa vyhli nedorozumeniam. 

Jeden z mojich cieľov pri príchode do Seniorcentra bo lo zastabilizovanie pracovného 

kolektívu - najmä opatrovateľov. NapÍlíanie tohto cieľa je relatívne. na pracovisku 

Podjavorinskej 6 ukončilo pracovný pomer v roku 2015 deväť opatrovateľov. Nevyjadrujem 

s týmto stavom spokojnosť, ale keďže poznám situáciu aj v iných zariadeniach sociálnych 

služieb pre seniorov, táto situácia n ie je výnimočná. ani extrémna_ 

Prácu opatrovateľov si úprimne vážim a dovotím si tvrdiť, že ľudsky to svoj im kolegom 

aj denne vyjadrujem. Síim som v praxi v oblasti sociálnych služieb takmer 20 rokov a vždy som 

sa venoval aj priamej práci s klientmi, i keď som bol vo vedúcej pozícii. Problém s úrov!'í.ou 

mzdového ohodnotenia začína už pri tarifných platoch, keďže najvyššie zákonne možné 

zaradenie opatrovateľa s úplným stredn)1m vzdelaním .ie platová trieda 4, stupe1112, čo aktuálne 

činí 416 €brutto. Seniorcentrum kompenzuje túto systémovú podvýživu osobný.mi príplatkami, 

ktoré sú v zariadení pre seniorov u opatrovateľov v priemere 120 €. Jedná sa o citlivé 

informácie, ale pokiaľ mám informácie od kolegov - riaditeľov niektorých iných zariadení 

sociálnych služieb zriaďovaných samosprávou v Bratislave, tak sme na porovnateľnej úrovni. 

To však všeobecne nevypovedá o adekvátnom ohodnotení opatrovateľov v sociálnych 
službách. 

Seniorcentrum Staré Mesto, Podjavorinskej 6, 811 03 Bratislava 

IČO: 42133661 1 tel.: 02/5920 4006 1 www.senior-centrum.sk 



V priebehu roka 20 15 bola zo zákona drobná valorizácia tari fn~·ch platov. a to od 

1.januára o 1.5% a od l. júla o 1 % . Najbližšie prebehne zvyšovmúe tarifných platoY od 

l .januára 2016 o 4%. 

Chcem zdôrazniť, že Seniorcentrum si plní pracovno-právne zákonné povinnosti voči 
z.amestnancom. 

Dovoľte mi ďalej uviesť zopár konkrétnych faktických poznámok k jednotlivým 

údajom uvedeným v Petícii a Otvorenom liste. 

Poznámky k zaradeniu opatrovateľov do platov\•ch tried 

V Otvorenom liste je nesprávne uvedené zaradenie opatrovatefov do platových tried 
podľa Katalógu pracovných činností (Nariadenie vlády SR č. 34112004 Z. z„ ktorým sa 
ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách 
a dopÍľí.aní). 

Citácia. ktorá je uvedená v liste: .. Fyzicky namáhavá pomocná p ráca zdravotníckeho 
charakteru v oddeleniach pacientov trvale ležiacich. v oddeleniach pac ientov so zvýšeným 
psychiatrickým dohľadom alebo na obdobných zdravotníckych pracoviskách pri priamom 
styku s pacientom alebo v zariadeniach sociálnych služieb„- je z katalógu pracovn)1cb činností 
z rezortu 21 - zdravotníctvo. 
Náš rezon má číslo 15: P ráca a sociálne veci. Správne zaradenie opatrovateľov podľa katalógu 
.1e: 
Katalóg pracovných činností remeseln)1ch, manuálnych alebo manipulačn)·ch s prevahou 
fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme - časť 15. Práca a sociálne veci. 
3. platová trieda - kvalifikačné predpoklady vzdelania: stredné vzdelanie (výučný list) 
Pracovná činnosť: „Opatrovateľská služba v zariadení sociálnych služieb. v zariadení pre 
pracovnú rehabi litáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo 
opatrovateľská služba pre imobilných občanov v domácností, komplexná starostlivosť o ich 
domácnosť vrátane starost livosti o donášku bielizne, paliva a pod." 
4. platová trieda - kvalifikačné predpoklady vzdelania: úplné stredné vzdelanie (maturita) 
Pracovná činnosť: ,.Rutinná práca pri vytváraní. prehlbovaní a upevňovaní h ygienických, 
spoločenských a pracovných návykov občanov v zariadení sociálnycb služiťb. v zariadení pre 
pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo u 
pacientov v odbornej zdravotníckej liečebni a ústave." 

Poznámky k fluktuácii opatrovateľov 

Od januára 2015 do októbra 2015 na pracovisku Podjavorinskej 6, ukončilo pracovný pomer 9 
opatrovateľov. Z toho : 
2 zamestnanci - ukončenie v skúšobnej dobe zo strariy zamestnávateľa 
3 zamestnanci - ukončenie v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca 
J zamestnanec - skončenie zmluvy na dobu určitú 
3 zamestnanci - ukončenie dohodou na žiadosť zamestnanca 
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Poznámkv k priemernému čistému platu opatrovateľo,· 

V l iste je uvedené, že priemerný čistý plat opatrovateľov je od 400.00 do 420,00 f. 
Reálne priemerné čisté platy za posledné 3 mesiace sú nasledovné : 
August : 570,05 f' 
September : 594,55 € 
Október : 525.95 € 
Treba však zdôrazniť. že takýto príjem sú schopní opatrovatelia dosiahnu( iba za cenu 
nadčasov! 

Poznámkv k počtu odprncoy~!J\1ch hodín za jeden mesiac 
V ojedinelých prípadoch sa stáva (keď je viac PN alebo dovoleniek). ze opatrovateľ odpracuje 
za mesiac cez 200 hodín, to je 18 pracovných zmien. Vždy je to s písomným súhlasom 
dotyčných osôb. V auguste sa to týkalo 2 zamestnanco,·. v septembri rovnako 2 a v októbri l 
zamestnanca. 

Poznámky k osobnvm príplatkom 
V Petícij podpísaní zamestnanci žiadajú o navýšenie osobného príplatku o pevnú čiastku a pre 
každého opatrovateľa osobný príplatok \ ' O výške 45% podľa zaradenia v platovej triede. 
Osobný príplatok je nenárokovateľná časť mzdy. Podľa Zákona c. 553/2003 o odrneňovaní 
zamestnanc:ov: 
.. Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností. dosahovaných pracovn)1ch 
výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinnosti možno priznať 
osobný príplatok..'· 
Podľa nášho názoru nie je správne, aby každý zamestnanec mal pri znaný rovnak)1 osobný 
príplatok a podľa takto postavenej požiadavky. by zamestnanci zaradení do 3. platovej tTiedy 
boli znevýhodneni. 
Priemerný osobný príplatok opatrovateľa na pracovisku Podjavorinskej 6 je 120.00 € , čo je 
28,85 % 4. platovej triedy. 30.50% 3. platovej triedy. Požiadavka dosiahnu( priemernú úrovcil 
45% je však postavená konkrétne a žiadala by si navýšenie rozpočtu Seniorcentra, o čom 
môžete rozhodnúť jedine Vy. ako zástupcovia zriaďovateľa . 

.Poznámky k odpracovanÝm nadčasom 
Podľa Zákonníka práce zamestnávareľ mozc nariad iť odpracovanie 150 hodín nadčasov, 
ďalších 250 hodín nadčasov sa dá odpracovať so súhlasom zamestnanca. a našom pracovisku 
máme 6 zamestnancov, ktorí prekročili hranicu 150 hodín. S odpracovaním viac hodín 
nadčasov súhlasi li, čo svojim podpisom aj pot,T<lili. Situáciu \'ýrazne komplikuje 
práceneschopnosť viacer)·ch opatrovateľov naraz. čo samozrejme sú,·isí s množstvom 
nadčasov ostatných kolegov. Tento sta\' sme samozrejme museli riešiť, napr. zastupovaním 
zamesuianca z iného pracoviska, nájdením novej pracovnej sily za zamestnancov, ktorí 
oznámili. že zo zdravot.ných dôvodov už nebudú môcť ďalej vykonávať prácu opatrovateľa , 
resp. v núdzi aj nasadenirn menšieho počtu zamestnancoY do služby. Komplex týchto faktov 
však určite zvyšuje záfaž na našich opatrovateľov. 
Preplácanie nadčasov: nadčasy preplácame priebežne každý mesiac . tým zamestnancov. ktorí 
majú odpracovaných najviac hodín. V auguste sme preplatili 278 hodín nadčasov. v septembri 
236 hodín a v októbri 154 hodín. Do konca kalendárneho roka budú mať všetci. zamestnanci 
preplatenť všetky nadčasy. 
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Poznámky k preplácaniu dovoleniek 
Podľa Zákonníka práce sa dovolenka môže preplatiť: 
1. pri ukončení pracovného pomeru, 
2. tá Ľasľ dovolenky. ktorá presahuje základnú vým eru. 

Podľa ~ 11 6 Zákonníka práce: 
2) Za časť dovolenky. ktorá presahuje základnú , ·ýmeru dovolenky. ktorú zamestnanec 
nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalend árneho roka. patrí zamestnancovi náhrada 
mzdy v sume jeho priemerného zárohku. 
3) Za nevyčerpané štyri týždne (u nás päť alebo šesf týždňov) záklndnej výmery dovolenky 
11emôze byľ zamestnanco vi vyplatená náhrada rnzdy. s výnimkou, ak si túto dovol enku 
nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru. 

Podľa horeuvedených skutočností nám nevzn ikla žiadna povinnosť preplácania 
dovoleniek. 

:--Ja záver chcem dodať. že počas roka 2015 som viedol rokovania so zriaďovateľom -

vedením m estskt:i časti, aj poslancami miestneho zastupiteľstva (najmä v sociálnej komi s ii) 

o situácii, že rozpočtované prostriedky nepostačujú na plné zabezpečenie prevádzky 
Seniorcentra. Vyrokované navýšenie rozpočtu pova7.:ujem za komprom is . stále si nevieme 

vsetky finančné záväzky plniť včas. Zároveú som neusdle hľadal riešenia a prijímal opatrenia 

na optimalizáciu výdavkov. A to najmä znížením cien za tovary a služby súťažou. či 

prieskumom trhu. Neustále hfädám aj možnosti zabezpečen ia mimorozpočLOvých zdrojoY 

(dotácie, granty, dary) a tiež prostredníctvom nich zabezpec i ť níektoľé potreby. na ktoré 

nepostačuje rozpočet. Rád by som upozorni l aj na zvýšené pl nenie príjmovej časti rozpočtu . 

Z celkových výdavkov Seniorcemra však činia mzdy a odvody zamestnancov cca 70% a zo 

zvyšných 30% na to vary a služby tvoria viac ako polovicu náklady na stravu kl ientov 

a zamestnancov. 

V Bratislave di1a 25. 11. 2015 
'7--., 

/ . ,;J _) 
. ,-v /·.f./ 
ČMior. Mat~cx 

riaditeľ Seniorceľin·á Sraré Mesto 
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