Nikto vám nedá to, čo vám ja sľúbim. (Premiér.)

„Pracovníci na COVID oddeleniach dostanú od polnoci príplatok sedem eur za jednu
odpracovanú hodinu. Vyplácať sa bude dovtedy, kým počet pacientov s novým
koronavírusom neklesne vo všetkých nemocniciach pod tisíc. (facebooková stránka premiéra
+ šoty v tv, + rôzne internetové stránky)
Príplatok sa bude podľa Matoviča vzťahovať na každého pracovníka na COVID oddelení, či
už je to lekár, sestra, sanitár alebo upratovačka. Doteraz nemocnice vyplácali príplatok vo
výške približne 0,70 eura za jednu odpracovanú hodinu, pripomenul predseda vlády.“
Vážení a ťažko skúšaní zamestnanci nemocníc bez ohľadu na profesie, ale pracujúci na vyššie
uvedených pracoviskách, ak ste sa potešili tejto správe na začiatku roka 2021, vedzte, že nikto
vám nedá to, čo politici sľubujú. Zámerne píšem v množnom čísle i keď v tomto prípade sa
jedná o jedného konkrétneho človeka, ktorý stojí na čele súčasnej vlády. Vraj tak bude po
dohode s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím.
Nuž niektorí sa iste potešili, lebo sú si vedomí koľko hodín strávili počas tohto mesiaca na
pracoviskách a príplatok v tejto výške im aspoň z časti nahradí nasadenie, záťaž, nielen
fyzickú, ale najmä tú psychickú, keď nás dennodenne opúšťajú naši spoluobčania, kolegovia,
zdravotníci, ktorí boj s koronou prehrali.
Veru smutné dni, týždne a mesiace.
Aký je legislatívny výsledok? V uplynulých týždňoch som sa opakovane obrátil na
Ministerstvo zdravotníctva SR s dopytom, podľa čoho, komu a na základe čoho sa budú
sľubované príplatky vyplácať? Dodnes neexistuje žiadny právny predpis, ani informácie ako
majú zamestnávatelia postupovať. Samotní zamestnávatelia by určite veľmi radi finančne
ohodnotili svojich zamestnancov, ale z čoho?
Späť k slovám rozcítenej „sľubotechny“ spred kamier.
"Prečo? Lebo si teraz nikto iný nezaslúži našu všemožnú podporu viac, ako títo naši hrdinovia
dnešných dní. Denne im pod rukami zomierajú obete našej ľahostajnosti a sebectva ... a oni
napriek totálnemu vyčerpaniu bojujú za zdravie a životy," uviedol Matovič. Verí, že finančná
podpora je správna.
Súhlasím, je potrebné splniť sľubované. Mnohí zamestnávatelia, zamestnanci sa dopytujú
ako to v skutočnosti je. Majú si robiť zoznamy? Výpočty nákladov? Na základe čoho? Právny
predpis, ani krytie eventuálnych finančných (nie zanedbateľných) nákladov neexistuje. Máme
koniec mesiaca, testovali sme sa, zdravotníci boli opäť enormne vyťažení počas dlhšieho
testovacieho obdobia, súčasne prebiehala vakcinácia a bude nasledovať ďalšie testovanie.... Je
mnoho otvorených ďalších otázok, ktorým sa teraz nechcem venovať, ale základná otázka
znie: „ Pán premiér, tak aká je pravda s vašim sľubovaným príplatkom v sume 7 € za
hodinu práce na covid pracoviskách? “

Občania, zdravotníci si určite zaslúžia korektné jednanie aj činy, nie zavádzanie v duchu, keď
vtáčka lapajú, pekne mu spievajú, alebo žeby, sľuby sa sľubujú a blázni sa radujú? Ale
občania a najmä tí, ktorým ste to takmer slávnostne vyhlásili za prítomnosti konkrétneho
ministra, ktorý mlčí a neoponuje Vám, alebo nič pre to konkrétne nerobí, je Vašou spoločnou
hanbou. Alebo sa mýlim? Ak áno, vopred sa ospravedlňujem. Ale ľudia čakajú a
nezabúdajú...
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