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Dobrý deň pán riaditeľ TIS,

UNB sa obracia touto formou na TIS so žiadosťou o neodkladnú nápravu a
ospravedlnenie v súvislosti s blogom
http://transparency.blog.sme.sk/c/364293/platia-nase-nemocnice-ajvypalne.ht
ml zverejnenom dňa 5. 9. 2014 od autora Oskara Dvořáka.

Vážený pán riaditeľ,
autor pri svojom výpočte uvádza nepresné a zmanipulované dáta, čím zavádza
verejnosť vrátane novinárskej obce. Pri svojich výpočtoch si ani nedal
námahu skontaktovať sa s UNB a potvrdiť si dáta, prípadne vyžiadať si
vyjadrenie, resp. preštudovať si dotyčnú zmluvu o strážení, čo sme TIS v
odpovedi na žiadosť podľa 211/2000 ponúkli. Jediný výsledok "analýzy" TIS
vychádza z celkovej sumy, ktorú UNB zaplatí za 36 mesiacov vo výške 1,789
mil. eur. Toto je jediný transparentný údaj uvedený v správe TIS.
Následne túto čiastku TIS delí počtom deväť ľudí, čo je v nepretržitej
prevádzke akou je UNB 24 hodín denne krát 7 dní, krát 156 týždňov (tri
roky)
dokopy údaj 235 872 osobohodín za tri roky. Následne TIS vyšla čiastka viac
ako 7 eur (uvedená v blogu). Je až zarážajúce, ako k tomuto číslu TIS
dospel, ak by TIS mal záujem o objektívnosť, tak by zistil jasne
vychádzajúc zo zmluvy, že uvedených deväť ľudí stráži osem objektov UNB iba
počas dennej služby, počas nočnej je to celkovo až 14 ľudí. Ak k tomu
pripočítame aj 24-hodinový pult centrálnej ochrany (nutnosť kvôli
lokalizácii a počtu strážených objektov - jeden okruh činí 120 km,
štyrikrát
denne a za jeden mesiac predstavuje 14 400km), tak sme na čísle 15 ľudí,
ktorí zabezpečujú ochranu objektov UNB na ploche niekoľko stotisíc metrov
štvorcových. Skutočný počet osobohodín dokopy podľa jednotlivých objektov
teda predstavuje 314 496.
Cena osobohodiny v UNB je tak diametrálne
odlišná od hodnoty, ktorú uvádza TIS.

Aký dôvod viedol autora k uvedeniu nepresných a hrubo zavádzajúcich čísel,
ktoré manipulujú verejnú mienku v neprospech UNB, si nedovoľujeme
komentovať.

Vedenie UNB si váži transparentnosť, a preto sa pred podpisom Zmluvy
dôkladne zaoberala vysvetlením dôvodu nárastu nákladov na zabezpečenie
uvedenej služby, keďže nás tento fakt v situácii, keď nemocnici enormne
rastú náklady najmä v mzdovej oblasti, nepotešil.
Pri overovaní sme okrem

iného zistili, že cenové podmienky zodpovedajú odporúčaniam Slovenskej
komory súkromnej bezpečnosti, navyše korešpondujú s legislatívnymi úpravami
SR vykonanými v ostatnom období vychádzajúcimi zo Zákonníka práce,
minimálnej mzdy a ostatných legislatívnych požiadaviek na výkon strážnej
služby v podmienkach SR.

Pre objektívnosť prikladá UNB prílohu zmluvy s čiastkami osobohodín, ktoré
sú na úrovni 4,49 eur bez DPH, čo podľa tabuľky publikovanej TIS zodpovedá
priemeru v hodnotených zariadeniach. Iba pri zásahovom vozidle je to
čiastka
5, 99 eur bez DPH, čomu musí UNB čeliť vzľadom na jej obrovskú rozložitosť
objektov, na ktorú UNB často ekonomicky dopláca a nedá sa porovnávať so
žiadnym iným zdravotníckym zariadením na Slovensku.

Je nám ľúto, že UNB dopláca na to, že je najväčším a najrozsiahlejším
komplexom zdravotníckych zariadení v SR. Zodpovednosť UNB za majetok reálne
potvrdzuje i fakt, že čelí počas roka rôznym pokusom o jeho poškodzovanie
vo
forme pokusov o založenie požiaru, vlámaní sa do objektov, pokusov o
krádeže
a iné formy poškodzovania majetku. Nehovoriac o pokusoch o útoky na
zamestnancov. Požiadavky na rozšírenie rozsahu ochrany objektov vyplývali
práve zo skúsenosti s narušením alebo poškodením prevádzok a majetku UNB,
ktorý dovtedy nebol takto komplexne zabezpečený.

Vzhľadom na hrubé nepresnosti uvedené v blogu žiadame TIS operatívne o
nápravu a ospravedlnenie. Veríme, že TIS si ctí fakty, objektivitu,
transparentnosť, etiku a aj vzhľadom na doterajšiu konštruktívnu spoluprácu
s UNB našej oprávnenej požiadavke vyhovie.

Ďakujeme,

s pozdravom,

Mgr. Petra Stano Maťašovská
Hovorkyňa UNB
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