
SEKTOROVÁ RADA   
pre zdravotníctvo, sociálne služby



Kompletný zoznam členov Sektorovej rady nájdete na www.sustavapovolani.sk.

BUDÚCNOSŤ  
JE V KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍKOCH

PRÍHOVOR PREDSEDU SEKTOROVEJ RADY IGORA PRAMUKA 
(ASOCIÁCIA NEMOCNÍC SLOVENSKA)
Príchod nových technológií, prístup k pacientovi, ktorý by mal byť v strede zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti a zmena manažmentu pacienta vedie k  uskutočňovaniu potrebných zmien, a to  
v rozsahu a štruktúre vzdelávania a kompetencií jednotlivých rolí v zdravotníctve a v sociálnych 
službách. Dôležité je venovať pozornosť práve pripravenosti ľudských zdrojov, transformácii sys-
tému a vytvoreniu trvalých a najmä funkčných partnerstiev medzi zdravotníctvom, sociálnymi  
a komunitnými službami. Presne o to sa snaží Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby 
v Národnom projekte Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR v gescii 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 ČINNOSŤ SEKTOROVEJ RADY A JEJ PRACOVNÝCH SKUPÍN
> Identifikácia inovácií, technologických zmien, nových alebo zdokonalených výrobkov a služieb 

v sektore
> Tvorba a aktualizácia sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030 a s výhľadom 

do 2050
> Výber kľúčových opatrení a odporúčaní pre MPSVR SR na tvorbu Národnej stratégie zamest-

nanosti Práca 4.0
> Sektorové analýzy a prognózy vývoja na trhu práce
> Iniciácia a podpora vytvárania aktívnych partnerstiev medzi zamestnávateľmi, strednými a vyso-

kými školami
> Tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní
> Ranking poskytovateľov vzdelávania

KĽÚČOVÉ INOVAČNÉ A TECHNOLOGICKÉ ZMENY  
OVPLYVŇUJÚCE SEKTOR S DOPADOM NA ĽUDSKÉ ZDROJE

ZDRAVOTNÍCTVO
> Analýza veľkých dát a prognostika
> Inovácie v prístupe k manažmentu lôžkovej kapacity nemocníc a spôsobu starostlivosti  

o pacienta
> Telehealth a telemedicína
> Zmena systému poskytovania ústavnej urgentnej starostlivosti s dedikovaným tímom,  

s implementovaným procesom triáže, s mechanizmami na zníženie overcrowding urgentu 
> Digital health technology 

SOCIÁLNE SLUŽBY
> Zavedenie informačného systému a vybudovanie databázy poskytovateľov sociálnych  

služieb
> Budovanie jednotného Informačného systému Sociálnych služieb (IS SocS)
> Zariadenia (HW) a aplikácie (SW) na vedenie elektronickej dokumentácie klientov sociálnych 

služieb a evidovania poskytnutých sociálnych služieb
> Zariadenia a aplikácie umožňujúce prijímateľom sociálnych služieb komunikovať s poskytova-

teľmi sociálnych služieb, lekármi, so svojou rodinou a priateľmi
> Zariadenia a aplikácie zamerané na monitorovanie a signalizáciu rôznych potrieb a pomoci
> On-line poradenské služby a služby krízovej intervencie
> Osobní voice asistenti s umelou inteligenciou v SMART zariadeniach (Alexa, Google, Bixby)
> Robotickí osobní asistenti s umelou inteligenciou

NUTNOSŤ CELOSPOLOČENSKEJ ODBORNEJ DISKUSIE 

Na zdravotníctvo sa nedá pozerať iba čiastkovo a snažiť sa dosahovať zlepšenia len vo 
vybraných segmentoch. Iba komplexné riešenia, ktoré smerujú k celkovým a zásadným 
zlepšeniam dokážu dlhodobo, a predovšetkým udržateľne, dosiahnuť stabilný stav systé-
mu. Práve preto je nevyhnutné otvoriť celospoločenskú odbornú diskusiu s cieľom zod-
povedať si otázky:

> Akú úroveň kvality, bezpečnosti a dostupnosti služieb zdravotnej starostlivosti je po-
trebné zabezpečiť s ohľadom na hospodársky vývoj SR a výšku očakávaných zdrojov 
a kapacít, ktorými bude zdravotnícky systém v budúcnosti disponovať? 

> Ako má vyzerať model slovenského zdravotníctva v roku 2030, aby bol fungujúci, 
zabezpečoval potrebnú starostlivosť a bol udržateľný? 

> AGEL SK
> Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú 

protetiku
> Asociácia súkromných lekárov
> Asociácia štátnych nemocníc
> Asociácia nemocníc Slovenska
> Slovenská komora sociálnych pracovníkov  

a asistentov sociálnej práce
> Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce
> Jazmin, n.o.
> Asociácia stredných zdravotníckych škôl

> Stredná zdravotnícka škola, Trnava
> Ministerstvo zdravotníctva SR
> Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
> Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
> Univerzita Komenského Farmaceutická 

fakulta, Bratislava
> Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
> Slovenský odborový zväz zdravotníctva  

a sociálnych služieb
> Asociácia zamestnávateľských zväzov  

a združení SR

ORGANIZÁCIE ZASTÚPENÉ V SEKTOROVEJ RADE
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