JUDR. Alžbeta Esterková, hlavná kontrolórka Mesta Zlaté Moravce,
Mestský úrad, Ul. l .Mája 2, 95301 Zlaté Moravce
Čiastková správa o kontrole
Názov kontroly

P ovinná osoba
Kontrolované
obdobie
Súčinnosť

Kontrola dodržiavania zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,
s dôrazom na dodržiavanie nariadení vlády a ostatných orgánov štátnej
správy spojených s pandémiou COVID 19 v Zariadení opatrovateľskej
služby v Zlatých Moravciach
Mesto Zlaté Moravce, Zariadenie opatrovateľskej služby
rok 2020.

Urad verejného ochrancu práv
Úrad verejného zdravotníctva SR, odbor epidemiológie
Čiastková správa 18.6.2020
vypracovaná dňa
Dôvod vypracovania čiastkovej správy: Vzhľadom k tomu, že v priebehu kontroly platil
zákaz návštev, bude vykonaná fyzická návšteva priestorov po uvoľnení opatrení a kontrola
bude pokračovať. To je dôvod predloženia Čiastkovej správy o kontrole.

1. Začiatok a cieľ kontroly
Kontrola začala mimo plánu kontrolnej činnosti, t.j. z vlastného podnetu hlavnej kontrolórky,
po medializovaných informáciách o šírení nákazy a úmrtiach na COVID 19 v zariadení pre
seniorov v Pezinku.
Cieľom kontroly bolo porovnať objektívny stav v Zariadení opatrovateľskej služby s tým, čo
ustanovuje zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, a vzhľadom na prebiehajúcu
pandémiu COVID 19, dôraz bol kladený na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení
a odporúčaní a ich prenesenie do interných smerníc ZOS(prevádzkového poriadku).
Dodržiavanie protiepidemiologických opatrení je súčasťou povinnosti poskytovať sociálnu
službu na odbornej úrovni (§7), pri súčasnom dodržiavaní ľudských práv, slobôd a zachovaní
dôstojnosti klientov(§ 6 ods.2) Zariadenia opatrovateľskej služby.
Horecitované ustanovenia (§7 a §6) platia aj počas núdzového stavu, kedy „vláda môže
ustanoviť osobitné podmienky na uplatňovanie práv a povinností pri poskytovaní sociálnej
služby." (§104a ods.1 písm.a) zák.č. 448/2008 Z.z.)
2. P riebeh kontroly
Povinná osoba odovzdala doklady ku kontrole na viackrát, pretože členovia krízového štábu
spochybňovali oprávnenosť kontroly.
Vyjadrenie krízového štábu „pre COVID 19", ktorý je poradným orgánom primátora Geho
členovia sú: Ján Korista - riaditeľ Technických služieb, Mgr. Peter Sendlai - riaditeľ
SLUŽBYTu, PhDr. Marian Takáč - náčelník Mestskej polície, Ing. Marian Kováč - prednosta
mestského úradu, Bc.Simona Holubová - riaditeľka MSKŠ a vedúci oddelenia mestského
úradu):
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„ hlavná kontrolórka nie je oprávnená osoba, nie je vyškolená, nemá v náplni práce kontrolnej
činnosti takúto kontrolu vykonal Túto kontrolu môžu vykonávať len pracovníci regionálnych
úradov verejného zdravotníctva a príslušníci policajného zboru SR" (zdroj: vyjadrenie
Krízového štábu zo dňa 11.6.2020 k začiatku, cieľu a priebehu kontroly, celé vyjadrenie je
v prílohe č. l ).
Vyjadrenie opakovane nesprávne pomenúva kontrolu ako „kontrola COVID 19" alebo
„kontrola na prebiehajúcu pandémiu COVID19", napriek tomu, že členovia vedeli správny
názov : ,,Kontrola dodržiavania zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, s dôrazom na
dodržiavanie nariadení vlády a ostatných orgánov štátnej správy spojených s pandémiou
COVID 19" (vid' zverejnený zápis zasadnutie Krízového štábu pre„ COVID19" dňa 6.5.2020
naMsU)
Vyjadrenie sa odvoláva na neexistujúce paragrafy (§18 ods.cl, ods.1 zák.č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení), nesprávne vykladá §21 ods.3 zák.č. 357/2015 o finančnej kontrole (ide
o pravidlá, podľa ktorých postupuje kontrolór pri výkone kontroly, finančnej i „nefinančnej"),
nesprávne uvádza, že „pokiaľ je vyhlásený núdzový stav neplatia §7 a §6 zákona č.448/2008
Z.z o sociálnych službách"(ide o práva a povinnosti poskytovateľa soc.služby). pričom
členovia krízového štábu ani neuviedli svoje mená.
Odporúčanie krízového štábu nemá oporu v zákone, čo ie bližšie vysvetlené v bode 2 Právny rámec - oprávnenosť kontroly.
Po doručení horeuvedeného vyjadrenia krízového štábu dňa 12.6.2020, mi povinná osoba
doručila dňa 16.6.2020 chýbajúce dokumenty a došlo k prerokovaniu námietok ku kontrole.
Zoznam dodatočne doručených dokumentov: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby, Kópia
formulárov o cestovateľskej anamnéze. Záznamy o poučení zamestnancov ZOS, presné počty
osobných ochranných prostriedkov, ktoré boli ZOS odovzdané, poradovník čakateľov.
2. Právny rámec, resp. oprávnenosť kontroly
A - začiatok kontroly - z vlastného podnetu
Podľa článku 4 ods.2 Zásad kontrolnej činnosti, ,, hlavný kontrolór vykonáva kontrolu nezávisle
a nestranne, bez ďalších pokynov, príkazov alebo poverenia. "
Podľa článku 4 ods.3 Zásad kontrolnej činnosti, môže hlavný kontrolór vykonávať neplánované
kontroly z vlastného podnetu, ktorých potreba vyplynie z priebežnej činnosti.
V Pláne kontrolnej činnosti na !.polrok 2020, ktorý bol dňa 30.1.2020 schválený poslancami,
je uvedené, že hlavný kontrolór vykoná kontroly z vlastného podnetu, ktorých potreba vyplynie
z priebežnej činnosti.
B - zameranie kontroly - kontrola dodržiavania všeobecne záväzného právneho predpisu
Podľa zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, obec kontroluje zariadenia
opatrovateľskej služby.
Citácia zo zákona: §80 písm.i) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách: ,,obec zriaďuje,
zakladá a kontroluie nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, zariadenie pre seniorov,
zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár ".
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Podľa zák.č. 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení, kontrolór kontroluje dodržiavanie zákonov
(t.j. všeobecne záväzných právnych predpisov) aj interných predpisov obce.
Citácia zo zákona: §18d ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, je „ kontrolná
činnosť hlavného kontrolóra ,, ... kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov. .. a . . interných predpisov obce.
Podľa vyjadrenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, má kontrola obce zahŕňať
„celú prevádzkovú činnosť zariadenia sociálnych služieb, poskytovanie sociálnych služieb v
celom rozsahu poskytovaných odborných, obslužných a ďalších činností, personálne
zabezpečenie, finančné hospodárenie, správu zvereného majetku. (zdroj: Správa z kontroly
v zariadeniach sociálnych služieb so zameraním na seniorov, ktorú vypracoval a zverejnil Úrad
verejného ochrancu práv v roku 2019. ).
Z horeuvedeného vyplýva, že hlavný kontrolór, ako zamestnanec obce, je oprávnený
kontrolovať, či Zariadenie opatrovateľskej služby, ako poskytovateľ sociálnej služby,
dodržiava ustanovenia zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych služieb vrátane Opatrenia
úradu verejného zdravotníctva č. OLP /2775/2020 zo dňa 24.3.2020 dôsledne dodržiavať
hygienicko- epidemiologický režim.
Kontrolná právomoc Úradu verejného zdravotníctva i regionálnych úradov verejného
zdravotníctva nie je nijakým spôsobom mojou kontrolou dotknutá. Citované štátne orgány
postupujú podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a hlavný kontrolór postupuje podľa zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení. Obidva
orgány sa navzájom dopÍňajú (napr. formou poskytnutia súčinnosti pri kontrole), pretože
obidva orgány (RÚVZ aj hlavný kontrolór) majú spoločný cieľ - zabezpečiť najvyššiu úroveň
ochrany práv klientov ZOS.
3. Skutkový stav - všeobecné informácie o Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS)
Zariadenie opatrovateľskej služby bolo zriadené k 1.12.1992 na základe zriaďovacej listiny
vydanej OU Nitra, č.j. 310/1992 zo dňa 10.11.1992. Zariadenie je zapísané v registri
poskytovateľov sociálnej služby, a v zmysle §36 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
poskytuje sociálnu službu na určitý čas pre plnoletú fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby.
Zariadenie má nepretržitú celoročnú prevádzku, s kapacitou 15 klientov. V súčasnosti sa
v zariadení nachádza 13 klientov.
Odbornú činnosť zabezpečuje vedúca zariadenia, staničná sestra, 6zdravotných sestier a dve
opatrovateľky, obslužnú činnosť ako upratovanie vykonáva upratovačka, pranie a údržbu
bielizne vykonávajú opatrovateľky. Zamestnanci pracujú v 2 zmenách. V rannej službe je
staničná sestra - 4hod a dve pracovníčky - 12hodín. Nočnú službu zabezpečuje jedna zdravotná
sestra - 12 hodín.
Klientom je poskytované ubytovanie v 3 dvojlôžkových a 3 trojlôžkových izbách na prízemí
bytového domu na Rovňanovej ulici v ZlatýchMoravciach.
Stravovanie klientov je zabezpečené dovozom pripravenej stravy z Nemocnice a.s. v Zlatých
Moravciach v zmysle predpísaných diétnych plánov jednotlivých klientov. Dovoz stravy
vykonáva zamestnankyňa v pozícii terénna opatrovateľka /vodička.
Skutkový stav - v nadväznosti na COVID 19: Uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020 bol
od 28. marca 2020 rozšírený núdzový stav na uloženie pracovnej povinnosti aj pre
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zamestnancov zariadení opatrovateľskej služby. ZOS je subjektom hospodárskej mobilizácie
(ďalej len „SHM"), na ktorú sa vzťahujú práva a povinnosti vyplývajúce z Nariadenia vlády SR
č. 77 zo dňa 9.4.2020.
Situácia v ZOS: Pacienti, ktorí od 1.2. vykazovali príznaky nachladnutia, boli ošetrení
obvodným lekárom a bola im poskytnutá príslušná podporná liečba.
Dňa 18.5.2020 bolo testovaných 13 klientov a 10 zamestnancov ZOS, s tým, že všetky výsledky
boli negatívne.
Poznámka: Domov opatrovateľskej služby (DOS), v ktorom Zariadenie opatrovateľskej
služby sídli, nie je zariadenie seniorov v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,
ale je to bytový dom s bytmi s osobitným určením. Obyvatelia nájomných bytov nemusia
spÍňať kritériá určené v zákone (napr. kritérium odkázanosti na sociálnu službu), ale byty sú
prideľované v zmysle VZN č.5/2018 o prideľovaní nájomných bytov.
Pre niektorých nájomníkov je poskytovaná terénna sociálna služba. Nariadenia hlavného
hygienika i ostatné odporúčania spojené s pandémiou COVID 19, ktoré sú určené pre
zariadenia sociálnych služieb sa na týchto nájomcov nevzťahujú, a preto napr. nie sú
obmedzené návštevy, nikto nezisťuje cestovateľskú anamnézu nájomníkov, ich návštev ,
nemeria ich telesnú teplotu a podobne.
4. Výsledok kontroly
Správa je rozdelená na dve časti. V prevej časti sa zamerala na dodržanie zákona č. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách (ČASŤ A) a v druhej časti sa zamerala na dodržiavanie
epidemiologického režimu (ČASŤ B).
ČASŤ A: Kontrola vybraných ustanovení zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách:
a.
§8 ods.2. - kontrola vedenie poradovníka čakateľov podľa vopred určených a
zverejnených podrobností vedenia tohto poradia
Záver: Poradovník čakateľov vedie vedúca zariadenia.
Opatrenie: Určiť a zverejniť podrobnosti vedenia poradovníka v súlade s §8 ods.2 a tieto
doplniť do VZN č. 9/2018 o poskytovaní sociálnych služieb
b.
§ 9 ods. l zákona - kontrola plnenia povinnosti viesť písomné individuálne záznamy
o priebehu poskytovania soc.služby a hodnotiť priebeh poskytovania soc.služby (vedenie
individuálnych plánov klientov a plánov sociálnej rehabilitácie
Záver: Zariadenie vedie individuálne plány a plány sociálnej rehabilitácie, ktoré boli
vypracované staničnou sestrou a boli ku dňu výkonu kontroly aktualizované. V tejto súvislosti
nebolo zistené porušenie zákona.
c.
§ 9 ods.4 zákona - kontrola minimálneho počtu odborných zamestnancov na počet
klientov (minimálne 1 zamestnanec na 2 klientov)
Záver: Zariadenie má 13 klientov a 10 odborných zamestnancov, tento stav je v súlade so
zákonom a prílohou číslo 1 zákona.
d.
§9 ods.8 zákona - kontrola povinnosti plniť podmienky kvality poskytovania sociálnej
služby podľa prílohy č.2 písm. a) zákona
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Príloha č.2 podrobne určuje kritériá, štandardy a indikátory kvality poskytovania sociálnej
služby členené do štyroch oblastní (dodržiavanie ľudských práv, prevádzkové podmienky,
personálne podmienky, procedurálne podmienky). Každý štandard predpokladá vypracovanie
osobitných písomných postupov, s ktorými majú byt' zamestnanci oboznámení a ktoré majú
byt' aplikované do praxe. Hodnotenie plnenia podmienok kvality vykonáva MPSVaR.
Záver: V priebehu kontroly boli vypracované a predložené pracovné verzie písomných
dokumentov: Etický kódex, Hodnotenie kvality poskytovanie sociálnej služby, Ochrana
základných ľudských práv, Smernica prijímania darov a 21.5.2020 boli podpísané finálne
dokumenty, ktoré boli zverejnené na web stránke mesta.
Do pozornosti dávam skutočnosť, že v niektorých prípadoch sa písomný dokument nezhodoval
so skutočnosťou, napr. návštevné hodiny zariadenia sú podľa prevádzkového poriadku PO až
NE, od 14 :00 do 16 :30, avšak podľa dokumentu„ Podmienky kvality poskytovania soc.služieb"
2.7 Kritérium: Poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej
služby v im zrozumiteľnej forme, podľa ich potrieb, schopností, bolo uvedené, že : ,, Každý
kontakt prijímateľa sociálnej služby s príbuznými, priateľmi, známymi, dobrovoľníkmi, či
inými osobami za účelom stretnutia sa s prijímateľom sociálnej služby je v prípade jeho súhlasu
vítaný a obmedzený len dodržiavaním nočného kľudu. "
Vyjadrenie vedúcej zariadenia: Podávanie informácií záujemcom o sociálnu službu
a prijímateľom sociálnej služby sa vykonáva nepretržite celú pracovnú dobu, s dodržiavaním
nočného kľudu.
Odporučenie: Odstrániť vnútorné rozpory medzi finálnymi verziami písomných dokumentov
v zmysle prílohy č.2 písm.a) zák.č. 488/2008 Z.z. o sociálnych službách, zabezpečiť, aby o nich
boli oboznámení všetci zamestnanci a klienti (vo forme zápisu o poučení) a zavádzať jednotlivé
ustanovenia do praxe.
e.
§ 9 ods.12 zákona - kontrola plnenia povinnosti vypracovať a uskutočňovať program
supervízie (na účely zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej služby)
Záver: V zariadení sa doteraz supervízia neuskutočnila. Zariadenie má vypracovaný a
pripravený program supervízie s PhDr. Katarínou Mlinarovičovou PhD, s tým, že plnenie by
malo začať v júni 2020, avšak vzhľadom na súčasnú situáciu nie je jasné, akým spôsobom bude
prebiehať.
Opatrenie: Vykonávať supervíziu minimálne 2x do roka (podľa kritéria 3.4. v dokumente
Podmienky kvality poskytovaných sociálnych služieb)
f.
§10 ods.4 zákona - kontrola povinnosti viesť „register obmedzení", v ktorom sú
zaznamenané všetky telesné a netelesné obmedzenia prijímateľa sociálnej služby, ktoré boli
uskutočnené, (ak je priamo ohrozený život alebo priamo ohrozené zdravie klienta alebo iných
fyzických osôb)
Záver: Podľa vyjadrenia vedúcej ZOS, zariadenie vedie register obmedzení, avšak vzhľadom
k tomu, že klienti sú nastavení na účinnú terapiu, nie je potrebné, aby sa obmedzenia realizovali.
Odporučenie: Po konzultácii s vedúcou zariadenia, odporúčam dôsledné vedenie registra
obmedzení a zápis každého obmedzenia prijímateľa sociálnej služby, s následným oznámením
MPSVaR SR a informovaním príbuzných.
g.
§74 ods.7 zákona - kontrola dodržania zákonných náležitosti Zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby
Záver: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby spÍňa náležitosti §74 ods.7 zákona.
Odporučenie: Odporúčam preformulovať ustanovenia o počte odoberaných jedál.
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ČASŤ B: Kontrola dodržiavania odporúčaní orgánov štátnej správy spojených
s pandémiou COVID 19
Najvyššia bezpečnosť sa dosahuje kombináciou technických, bariérových, organizačných a
režimových opatrení. (zdroj: Odporúčanie na používanie OOP pri sociálnej starostlivosti
o osoby so suspektnou alebo potvrdenou COVID -19 vydané MPSVaR zo dňa 29.3. 2020)
Bariérové opatrenia
a.
Vytvorenie fyzickej bariéry medzi personálom a klientom pomocou rúšok a rukavíc.
Záver: Podľa vedúcej zariadenia zamestnanci používajú pri vykonávaní všetkých úkonov s
klientmi rúška a rukavice.
Podľa vyjadrenia vedúcej zariadenia: Osobné ochranné prostriedky boli odovzdané
zamestnancom na protipodpis, s tým, že sú pripravené aj pre klientov na použitie v čase návštev
a pre prípad ambulantných vyšetrení . K 15. 6. 2020 boli zariadeniu zo strany mesta, VUC
a dobrovoľníkov poskytnuté osobné ochranné prostriedky uvedené v tabuľke
Názov O O P
Rúška bavlnené
Chirurg.maska
Chirurgická maska
ZORNICA
Rukavice
Dezinfekcia
Sirokospektrálna
dezinfekcia
Jednorázový oblek
Ochranné okuliare
RespirátorFF P2

Mesto
100

vuc

500
20litrov

140

1500
25

l liter

dobrovoľníci
300

SP OLU
1925 ks

640 ks
2 1 litrov
2 ks
8 ks
22 ks

2
8
22

Záver: Mesto neeviduje odovzdávacie protokoly na jednotlivé OOP, preto kontrola nemohla
preveriť, najmä aký počet rúšok a rukavíc bolo zariadeniu priebežne odovzdávané a aký je
aktuálny stav zásob. Podľa vyjadrenia vedúcej zariadenia, jedna opatrovateľka/zdravotná sestra
má l O0ks rukavíc na mesiac, čo znamená, že pri 12službách za mesiac, má jeden zamestnanec
8,3ks rukavice na l deň (100ks/12služieb=8,3ks).
Zistenie: Vzhľadom na počet klientov a ich diagnózy, počet úkonov, ktoré opatrovateľky musia
s klientmi vykonať, pričom pri každom klientovi by mali použiť nové rukavice, je 8,3 kusov
rukavíc na deň pre jednu opatrovateľku nedostatočný.
Námietky povinnej osoby: Jednorazové rukavice sú objednané, tak, aby ich bol dostatok.
Momentálne nie sú k dispozícii ani u vysúťaženého dodávateľa. Používame rukavice zo zásob.
Opatrenie:
Poskytnúť zamestnancom dostatočné množstvo osobných ochranných prostriedkov.
Ochranné osobné prostriedky odovzdávať a prijímať prostredníctvom preberacích protokolov.
Viesť evidenciu zásob, s údajom o aktuálnom počte OOP, kde sa nachádzajú, aká je potreba na
l mes, 3mes, 6mesiacov.
Technické opatrenia
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b. Vytvorenie technických bariér medzi klientami navzájom, zamestnancami a ostatnými
obyvateľmi bytového domu DOS. Vybudovanie vhodného zázemia pre personál s možnosťou
oddelene uložiť {samostatné skrinky) civilný odev a používané OOP. (Odporúčanie na
používanie OOP pri sociálnej starostlivosti o osoby so suspektnou alebo potvrdenou COVID 19 vydané MPSVaR zo dňa 29.3. 2020)
Záver: Vzhľadom na veľkosť zariadenia, nie je možné vykonať technické bariéry medzi
klientami. Vzhľadom na zdravotný stav klientov, nedochádza k ich zhromažďovaniu ani sa
nezúčastňujú kolektívnych podujatí.
Podľa vyjadrenia vedúcej zariadenia, zamestnanci majú samostatné skrinky na uloženie
osobných ochranných prostriedkov.

Organizačné opatrenia
c.
Zákaz návštev od 3.3.2020 a obmedzenie pohybu klientov.
Záver: V zariadení je od 3.3.2020 realizovaný zákaz návštev, táto skutočnosť bola preukázaná
oznamom na vstupe do ZOS, záznamom v individuálnych plánoch klientov a pohovorom
s vedúcou zariadenia.
Poznámka: Štátne orgány nevydali zákaz vychádzania zo zariadenia a od 1.7.2020 sa postupne
plánuje s umožnením návštev v pobytových zariadeniach, pri dodržaní prísnych hygienických
podmienok na základe zverejneného plánu a režimu návštev (zdroj: Plán uvoľňovania opatrení
v soc. službách, ktoré vydalo MPSVaR SR dňa 2. 6. 2020)
Vyjadrenie vedúcej zariadenia: Od 15.6. majú klienti možnosť vychádzať von do priestorov
okolo DOS, v sprievode príbuzných. Týka sa to troch osôb. Vonkajší areál nie je možné
zabezpečiť ohradením, lebo ZOS nie je súčasťou Zariadenie sociálnych služieb, ani
Špecializovaného zariadenia, ale je súčasťou Domu opatrovateľskej služby, ktorý nemusí byt'
izolovaný od verejného priestranstva.
Odporučenie: Odporúčam zabezpečiť bezpečný priestor pre oddych klientov ZOS
alebo prijímanie návštev aj v exteriéri, aby mohli tráviť čas vonku a zároveň bola zaručená
ochrana ich súkromia.
d.
Doplnenie prevádzkového poriadku o ustanovenia spojené s pandémiou COVID 19
(zdroj: odporučenie MPSVaR k obmedzeniu pohybu v pobytových zariadeniach sociálnych
služieb zo dňa 7. 4. 2020
Záver: Prevádzkový poriadok nebol doplnený o ustanovenia spojené s pandémiou COVID 19.
Odporučenie: Doplniť prevádzkový poriadok o nasledovné ustanovenia :
„ V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, výnimočného stavu, alebo núdzového stavu, je
prijímateľ sociálnej služby povinný dodržiavať osobitné nariadenia/usmernenia vydané
poskytovateľom sociálnych služieb a jeho zriaďovateľom, prípadne inými orgánmi verejnej
správy.
A k je súčasťou takého nariadenia/usmernenia obmedzenie slobody pohybu, prijímateľ je
povinný zdržiavať sa v tých priestoroch, ktoré boli poskytovateľom sociálnej služby určené,
napríklad areál poskytovateľa sociálnej služby, konkrétna čast' areálu, či budovy, a pod.
Táto povinnosť sa netýka situácie, kedy je nevyhnutné, aby prijímateľ zariadenie opustil (napr.
pobyt v ústavnom zdravotníckom zariadení, alebo ak ide o vzájomnú dohodu s poskytovateľom
sociálnej služby (napr. návrat prijímateľa do domáceho prostredia).
Ak je klient odkázaný na sprievod alebo dohľad pri lekárskom vyšetrení, zariadenie má
povinnosť poskytnúť mu sprevádzajúceho zamestnanca. "
7

Odporučenie: Aktualizovať aj ostatné ustanovenia prevádzkového poriadku (počet
zamestnancov, spôsob platby za služby) a doplniť povinnosti prevádzkovateľa pri výskyte
prenosného ochorenia a prevádzkový poriadok zverejniť.
(napr. htto://www.oetrzalskydomseniorov.eu/assets/File.ashx?id org=600636&id dokumenty=l357
Vyjadrenie vedúcej zariadenia: Prevádzkový poriadok bude doplnený.
e.

Umožnenie alternatívneho spôsobu komunikácie pre klientov s ich príbuznými

(odporučenie MPSVaR k obmedzeniu pohybu v pobytových zariadeniach sociálnych služieb zo
dňa 7.4. 2020)
Vyjadrenie vedúcej zariadenia: Klienti majú v akomkoľvek čase k dispozícii mobilný telefón

zariadenia, 3 osoby majú vlastné mobilné telefóny. Väčšina klientov nie je schopná vykonávať
túto činnosť.
Odporučenie: Vzhťadom k tomu, že v dôsledku zákazu návštev sa zdravotný stav mnohých
klientov zhoršil (zdroj: záznamy o priebehu sociálnej služby) a vzhľadom na potrebu plnenia
programov sociálnej rehabilitácie klientov, v ktorých je uvedené, že je potrebné :,,zachovať

a prehÍbiť existujúce sociálne kontakty a obmedziť sociálnu izoláciu na čo najnižšiu mieru"

odporúčam, aby bol zabezpečený aj alternatívny spôsob komunikácie s príbuznými, napr.
prostredníctvom videohovorov. O tejto možnosti by mala ZOS informovať príbuzných klientov
a podľa potrieb vypracovať harmonogram hovorov (zdroj: odporučenie MPSVaR k obmedzeniu

pohybu v pobytových zariadeniach sociálnych služieb zo dňa 7. 4. 2020)

Prostredníctvom videohovorov je možné osloviť a zapojiť do socializácie klientov aj cirkevné
prípadne iné dobrovoľnícke združenia, ktoré by mohli prispieť podľa záujmu klientov,
k skvalitneniu pobytu seniorov v zariadení.
Komunikácia cez sociálne siete môže byt' prevádzkovaná aj mimo obdobia pandémie. (viď
napr. Mestské centrum sociálnych služieb Modra, ktoré má zriadenú vlastnú facebookovú
stránku.
Vyjadrenie vedúcej zariadenia: Plánujeme zabezpečiť Wifi a Tablet

Režimové opatrenia
f. Zisťovanie cestovateľskej anamnézy klientov a zamestnancov
Záver: Boli predložené cestovateľské anamnézy zamestnancov ZOS, upratovačky a vodičky,
ktorá prináša stravu.
g. Meranie telesnej teploty zamestnancov a klientov
Záver: Zamestnancom pred nástupom do práce je meraná teplota staničnou sestrou a je
zaznamenaná v dochádzkovej knihe. Klientom je meraná teplota každé ráno opatrovateľkou
a je zaznamenaná v dekurzných listoch pacientov.
Odporučenia: Vykonávať monitoring zdravotného stavu a prítomnosť teploty u klientov
najmenej dvakrát denne (inštrukcia ÚVZ SR - Zabezpečenie ochrany klientov a personálu

v zariadení sociálnych služieb počas pandémie COVID- 19 zo dňa 20. 4. 2020 aktualizované
5. 5.2020)

h. Vydanie a zverejnenie správnych postupov (o správnej hygiene rúk, kýchaní, používaní
osobných ochranných pomôcok) a poučenie zamestnancov o týchto správnych postupoch.

(Odporúčanie na používanie OOP pri sociálnej starostlivosti o osoby so suspektnou alebo
potvrdenou COVID -19 vydané MPSVaR zo dňa 29. 3. 2020)
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Záver: Boli odovzdané záznamy o poučení zamestnancov. Poučenia sú uverejnené na nástenke
zariadenia, čo bude skontrolované, keď sa uvoľní epidemiologický režim (viď bod l posledný
odsek tejto Správy)
i. Dodržiavanie plánu čistenia a dezinfekcie priestorov podľa Prílohy k Prevádzkovému
poriadku
Záver: Zariadenie má vypracovaný podrobný plán upratovania (denný, týždenný, štvrťročný),
ktorý je súčasťou prevádzkového poriadku. Podľa vedúcej zariadenia, upratovanie
a dezinfekciu vykonáva upratovačka. Kontrole bol odovzdaný zošit so záznamami o upratovaní
a dezinfekcii DOS, ZOS roku 2019,2020. (Záznam obsahoval dátum a predmet čistenia).
Odporučenie: Viesť podrobnejšie záznamy o čistení a dezinfekcii priestorov, tak aby
obsahovali minimálne deň, predmet dezinfekcie, čistiaci prostriedok a meno+podpis
zamestnanca.
j. Preverenie, či má povinná osoba vypracovaný krízový plán pre prípad podozrenia alebo
nakazenia COVID 19.
Záver: Povinná osoba má vypracovaný krízový plán, ktorý bol uverejnený dňa 7.5.2020 na
web stránke mesta https://www.zlatemoravce.eu/download file f.php?id=l330149
k. Preverenie § 1 04a ods.3 zák.č. 448/2008 Z.z. o poskytovaní sociálnych služieb - vytvorenie
preventívneho karanténneho miesta .
Podľa vedúcej zariadenia je vyčlenený byt na 5poschodí bytového domu (budova DOS), ktorý
je vydezinfikovaný, nezariadený, s WC a sprchou, vetratel'ný, s tečúcou vodou, prístupný
výťahom, alebo spoločným schodišťom.
Lehota na plnenie opatrení: do 31.7.2020

rC:kú.

r. Alžbeta Esterková
hlavná kontrolórka
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PaedDr. Dušan Husár, primátor Mesta Zlaté Moravce a členovia krízového štábu COVID - 19
zriadeného pri Msú Zlaté Moravce

JUDr. Alžbeta Esterková
Hlavná kontrolórka mesta Zlaté Moravce
1.mája č.2
953 01 Zlaté Moravce

Zlaté Moravce, 11. 6. 2020

Vec: Vyjadrenie k začiatku, cieľu a priebehu kontroly
V ZOS v Zlatých Moravciach - odpoveď

Dňa 8.6.2020 sme od Vás e mailom obdržal i žiadosť o vyjad renie k začiatku, cieľu a priebehu
kontroly v ZOS v Zlatých Moravciach, ku ktorému zasielame naše stanovisko.
K bodu č.1:
Oznamujete nám, že ste zača l i kontrolu m imo plánu kontrolnej činnosti, t .j. z vlastného podnetu
hlavnej kontrolórky, po media!izovaných i nformáciách o šíren í nákazy a ú m rtiach na „COVID-19"
v zariade ní pre seniorov v Pezinku. Tu chceme poukázať na tú skutočnosť, že Vaša kontrola nie je
v súlade so zákonom č. 3 69/1990 z.z. o obecnom zriadení a § 18 odst. d, ods. 1 rozsah kontrolnej
činnosti, Vám neukladá a n i V á m neprináleží vykonávať kontro l u na „COVID-19 v zariadeniach pre
seniorov. Máme zato, ž e tu bol porušený horeuvedený zákon č.369/1990 z.z. o obecnom zriadení.
Ďalej nás upozon1ujete, že dodržiavanie p rotiepídemiologických o patrení j e súčasťou povinnosti
poskytnúť sociálnu službu na odbornej ú rovni / § 7/, pri súčasnom dodržiavaní ľudských p ráv, slobôd
a zachova ní dôstojnosti klientov /§ 6 odst.2/ v ZOS. V tomto odseku nevidíme, že by bol porušený
niektorý z uvedených paragrafov lebo pravidelne pri každom zasadaní krízového štá bu, predseda
štábu - primátor mesta telefon icky kom unikoval s vedúcou ZOS. Jej požiadavky boli vždy splnené
a nikdy štábu nehlásila, že by bolí a kýmkoľvek s pôsobom porušené ľudské p rá va, sloboda alebo
zachovanie dôstojnosti klie ntov. Do pozornosti uvádzame tú skutočnosť, že pokiaľ je vyhláse n ý
núdzový stav, platia osobitné ustanovenia, nariadenia hlavného hygienika SR a nie paragrafy, ktoré
uvádzate.
K bod č.2:
Oznamujete nám, že primátor na príkaz krízového štábu pre „COVID-19" odmietol hlavnej
kontrolórke poskytnúť časť i nformácií a doložiť časť dokladov s odôvodnením, že: ,,hlavná
kontrolórka nie je oprávnená túto kontrolu vykonať, nemá poverenie a vyžadované fotografie
nemusia byť dôveryhodné1 resp. nemusia pravdivo vypovedať o kontrolovaných skutočnostiach. "
Tu by sme Vás chceli dôrazne u pozorniť, že členovia zriadeného krízového štá bu pre COVID -19"
nedali žiadny p ríkaz primátorovi mesta, nevsúvajte nám do úst slová, ktoré nikto nevyslovil, ale
spoločne sme konštatovali, že hlavná kontrolórka nie je oprávnená osoba, nie je vyškolená, nemá
v náplni práce kontrolnej činností takúto kontrolu vykonať. Túto kontrolu môžu vykonávať len
pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva a príslušníci policajného zboru SR.
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čo sa týka samotného pove renia opäť pou kazujeme na t ú skutočnosť, že z Vašej strany bol
porušený zákon č. 369/1990 z.z. § 18, ods. d, odst.1, na ko ľko kontrolóri miest a obcí nie sú
kompetentní vyžadovať doklady ohľadom „COV I D-19".
Dospeli sme k záveru, že všetci členovia zriadeného krízového štá bu si pevne stoj íme za svoj ím
rozhodnutím, a by Vás primátor i nformova l, že nie ste oprávnená vykonávať ta kúto kontrolu pre
,,COVID 19".
V ďa lšom odseku nás u pozorňujete citujem: "Opísané konanie primátora porušuje §18 ods. 3 zák. č.
369/1990 z.z. o obecnom zriadení, § 21 ods. 3 zák.č. 35 7/2015 z.z. o finančnej kontrole, hrubo
zasahuie do výkonu kontroly hlavného kontrolóra a bráni zistiť a poskytnúť skutočný obraz
o Zariadení opatrovateľskei službypre poslancov, ale i pre širokú vereinosť. "
V tomto bode obdivujeme Vašu odvahu, trúfa losť a právne vedomie, keď opisujete, že primátor
mesta hrubo po rušuje zákon č. 369/1990 z.z. o obecnom zriadení, § 18 ods.3 citujem: ,, hlavný
kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, a ko aj do i ných dokumentov v rozsa hu kontrol nej
činnosti podľa § 18 ods. d . ,,
V uvedenom § nie je ni kde zadokumentované, že Vás primátor nemôže upozorn iť, že Vami
vykonáva ná kontrola nie je v súlade so zákonom a nie ste ani oprávnená požadovať doklady k danej
kontrole „COVID 19", čiže v žiadnom prípade primátor mesta nepo rušuje zákon o o becnom zriadení.
Uvádzate tiež, že primátor mesta porušuje § 2 1 ods. 3 zák. č. 357/2015 o fina nčnej kontrole tak
Vám dávame na vedomie, že tak a ko sama uvádzate, vy nevykonávate fi nančnú kontrolu v zariadení
opatrovateľskej služby, ale vykonávate kontrolu na prebiehajúcu pandémiu „COVID 19", a dôraz
kladiete na dodržiava nie protiepidem iologických opatrení a odporúča ní a ich prenesenie do interných
smerníc ZOS /prevádzkového poriad ku/, teda nevieme pochopiť Vaše myšlienkové pochody, akú
súčinnosť má už spomínaný § 21 ods.3 zák.č. 357/2015 z.z. s kontrolou pandémie.
Ako členovia krízové ho štá bu sme zhrození z výroku kde neoprávnene, nedôstojne obvi ňujete
primátora a ko štatutára mesta, že h rubo zasa huje do výko nu kontroly hlavného kontrolóra a bráni
zistiť a poskytnúť skutočný obraz o za riadení opatrovateľskej služby pre posla ncov ,ale i pre širokú
ve rejnosť. Ak chcete použiť ta kéto silné konštatova nie, tak by ste si v prvom rade mali preveriť či
Va mi vykonaná ko ntrola z vlastného pod netu je v súlade so zákonom, či môžete ta kúto kontrolu
vôbec vykonávať, či máte právo požadovať Vami vyžiadané materiály. Zastáva me názor, že ak Vás
primátor upozorní na Vaše protiprávne ko nanie, nie že by ste si preverili zákonnosť uvedeného
upozornenia, ale hneď útočíte na štatutára mesta, že Vám bráni vykonávať a h rubo zasa huje do
výko nu h lavného kontrolóra, čo nie je dôstoj né konaniu hlavného kontrolóra mesta, na koľko svojim
kona ním znevažujete fu nkciu primátora mesta, vrháte zlé svetlo na mestský ú rad a znevažujete
osobu primátora a ko samotného človeka.

Členom krízového štábu sa javí toto Vaše kona nie ako hrubé porušenie pracovnej discipl íny,
lebo bez overenia pravd ivosti Vašich výrokov krivo obviňujete štatutára M esta Zlaté Moravce
a všetkých členov krízovéh o štábu, ktorí zod povedajú za pandémiu „COVI D 19".

Vaše konanie bude odstúpené poslancom mestského zastu piteľstva, kto rému bude navrhn uté, a by
sa touto záležitosťou zaoberalo.
Ú plne v závere by sme chceli uviesť, že primátor Mesta Zlaté Moravce riadne, včas a správnu dobu
zriadil a menoval krízový štá b pre pandémiu „COVID 19", ktorý pravidelne každý deň zasadal a riešil
každodennú d a n ú problematiku s RÚVZ Nitra, policajným zboro m SR, pred nostkou O Ú, riaditeľkou
nemocn ice, vedúcou ZOS a pravidelne i nfo rmova l obča nov mesta prostredn íctvom webovej strá nky.
Tu musíme tiež vyzdvih n úť prácu posla ncov, ktorí sa zapojili a po máhali roznášať rúška seniorom
v našom meste . Teda nie je pravdou, že pri mátor bráni širokej ve rej nosti a posla ncom, a by sa
dozvedeli o priebehu pandémie „COVID 19", keď a ktuálna situácia bola mapova ná prostredn íctvom
webovej strá nky „zlatemoravce.eu".

, i

Výsledkom práce krízového štábu a konania pri mátora mesta Zlaté Mo ravce je tá skutočnosť, že
v ZOS Zlaté Moravce nebol zaznamenaný žiad ny prípad „COVID 19", za čo by ste mali primátorovi
mesta poďa kovať a nie kritizovať, resp. h ľadať nedostatky v práci krízového štábu.

