ZÁVERY Z 8. ROKOVANIA
SEKTOROVEJ RADY PRE ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY
Dátum rokovania:
Začiatok rokovania:

21.-22. október 2021
14:30 hod.

Miesto konania:

Hotel Mikulášska chata, Demänovská Dolina 75, 031 01 Liptovský
Mikuláš

Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby
na svojom 8. rokovaní pre činnosti SRI
I.
prerokovala
1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady pre zdravotníctvo a sociálne
služby (ďalej len „Sektorová rada“).
2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených v
Záveroch zo 7. rokovania Sektorovej rady.
3. Aktuálny stav plnenia úloh v rámci aktualizácie „Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov“
– postup prác, námety a pripomienky.
4. Tvorbu a revíziu národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“).
5. Pridanie nových softvérových funkcionalít v informačnom systéme.
6. Postup prác a pripomienky a námety v aktivite „Ranking poskytovateľov vzdelávania“.
7. Zaznamenávanie dopadov inovácií na odborné zručnosti a rozsah využívania odborných
zručností v informačnom systéme SRI.
8. Reforma zdravotníctva - legislatívne opatrenia pre nové zamestnania budúcnosti/Novela
výnosu na obnovu plánu pre efektívnejšie čerpanie finančných zdrojov a možnosti odpočtov.
9. Analýza rozboru činností, kompetencií a údajov pre nastavenie alokácie fyzických zdrojov
povolaní, rozsahu činností a úrovní vzdelávania.
10. Legislatívne zmeny v povolaniach ako verejný zdravotník, laboratórny diagnostik, sestra, lekár
špecialista.

11. Úlohy stratégie zdravotníckeho školstva.
12. Implementácia inovácií v oblasti psychiatrie, psychológie a v povolanich lekár špecialista
a sestra.
13. Implementácia znevýhodnených cieľových skupín pre etablovanie zdravotných pracovníkov.
14. Zákon č. 578/2004 Z. z. - Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov - legislatívne opatrenia - možnosti zaradovania (lekárov a stomatológov).
15. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady z 21.-22. októbra 2021.
II.
schvaľuje
1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady.
2. Aktualizovaný harmonogram vypracovania tvorby a revízie NŠZ.
3. Pokračovanie prác v plánovaných projektových aktivitách.
4. Závery z 8. rokovania Sektorovej rady zo dňa 21.-22. októbra 2021 s príslušnými úlohami pre
členov Sektorovej rady.
III.
ukladá
1. Priebežne vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby v nasledovnej tabuľke:
Názov NŠZ

Imunoalergológ
Klinický onkológ
Pneumoftizeológ
Reumatológ
Radiačný onkológ
Neonatológ
Hepatológ
Geriater
Genetik
Algeziológ
Angiológ

Autor/ka NŠZ

Slávik
Janka
Palenčárová

Janka
Palenčárová

Členovia pracovnej
skupiny

Tvorba/
Revízia
NŠZ
Revízia
Revízia
Revízia
Revízia
Revízia
Revízia

Termín
spracovania
NŠZ
november 21
november 21
december 21
december 21
december 21
december 21

Revízia
Revízia
Revízia
Revízia

január 22
január 22
január 22
január 22

Revízia

január 22

Detský zubný lekár
Maxilofaciálny chirurg
lekár
Maxilofaciálny chirurg
zubný lekár
Čeľustný ortopéd
Súdny lekár
Neuropsychiater
Fyzioterapeut
špecialista vo
fyzioterapii porúch
centrálneho
nervového systému
Fyzioterapeut
špecialista vo
fyzioterapii funkčných
a štrukturálnych
porúch pohybového
systému
Fyzioterapeut
špecialista porúch
psychomotorického
vývinu
Fyzioterapeut
špecialista v športe a
telovýchove
Lekár klinickej
mikrobiológie
Sestra samosprávneho
kraja
Laboratórny
diagnostik v
laboratórnych a
diagnostických
metódach v
hematológii a
transfúziológii
Špecialista
makroekonomiky
zdravotníctva
Zubný technik
Riadiaci zdravotnícky
pracovník - psychológ
Riadiaci zdravotnícky
pracovník - verejný
zdravotník (hygienik)
Farmaceut špecialista
v klinickej farmácii

Revízia
Revízia

február 22
február 22

Revízia

február 22

Komačeková

Revízia
Revízia
Revízia
Revízia

február 22
február 22
február 22
december 21

Komačeková

Revízia

november 21

Komačeková

Revízia

november 21

Komačeková

Revízia

november 21

Vivodová

Revízia

november 21

Hrašnová

Budziňáková

Kristová, Hrašnová

Revízia

december 21

Tibenská

Tibenská

Revízia

november 21

Kováčová

Földesová, Motajová

Tvorba

február 22

Floriansová

Budziňáková

Tvorba
Tvorba

február 22
december 21

Štefancová

Tantošová, Kállayová

Tvorba

február 22

Tesař

Budziňáková

Tvorba

november 21

Verejný zdravotník
špecialista v oblasti
zdravia pri práci
Verejný zdravotník
špecialista v
preventívnom
pracovnom lekárstve a
toxikológii
Špecialista tvorby a
vykonávania
programov sociálnej
pomoci
Zdravotnícky laborant,
laboratórny diagnostik
v metódach v klinickej
biochémii
Zdravotnícky laborant,
laboratórny diagnostik
v metódach v oblasti
fyzikálnych a
chemických analýz a
faktorov
Zdravotnícky laborant,
laboratórny diagnostik
v metódach v patológii
a súdnom lekárstve
Odborný pracovník v
oblasti sociálnej
starostlivosti o rodinu
a deti
Profesionálny rodič
Pomocný
vychovávateľ
Opatrovateľ v
zariadení pre staršie
osoby a osoby so
zdravotným
postihnutím
Asistent ošetrovateľa
v zariadení pre staršie
osoby a osoby so
zdravotným
postihnutím
Opatrovateľ starších
osôb a osôb so
zdravotným
postihnutím v
domácnosti a v teréne

Móricová

Tvorba

november 21

Tvorba

november 21

Gymerská

Tvorba

november 21

Hrašnová

Tvorba

december 21

Trechová

Tvorba

december 21

Hrašnová

Tvorba

november 21

Móricová

Pochybová, Kállayová,
Štefancová,
Boledovičová
Pochybová, Kállayová,
Štefancová,
Boledovičová

Gymerská

Krahulíková

Tvorba

november 21

Gymerská
Gymerská

Krahulíková
Krahulíková

Tvorba
Tvorba

január 22
január 22

Mazalánová

Tantošová

Tvorba

december 21

Mazalánová

Tantošová

Tvorba

december 21

Mrázová

Tantošová, Horváthová

Tvorba

január 22

Asistent ošetrovateľa
starších osôb a osôb
so zdravotným
postihnutím, osoby v
domácnosti, v teréne
Pracovný asistent
osôb so zdravotným
postihnutím
Osobný asistent osôb
s ťažkým zdravotným
postihnutím
Operátor dispečingu
ambulantnej
dopravnej zdravotnej
služby
Biomedicínsky
informatik
Špecialista pre
marginalizované
skupiny obyvateľstva
Riadiaci pracovník
(manažér)
záchranných zložiek

Mazalánová

Tvorba

január 22

Mrázová

Krahulíková

Tvorba

január 22

Mrázová

Krahulíková

Tvorba

február 22

Lýdia
Budziňáková

Tvorba

december 21

Miroslav Halecký

Tvorba

január 22

Martina
Gymerská

Tvorba

November 21

Adriana
Tantošová

Tvorba

November 21

2. Doriešiť úpravu a finalizáciu nasledovných NŠZ členmi sektorovej rady podľa harmonogramu
revízie a tvorby:
▪

za mesiac august 2021: Sestra špecialistka v onkologickom ošetrovateľstve
Zodpovedná: Jarmila Kristová
Termín: 1. december 2021

▪

za mesiac september 2021: Praktická sestra so špecializáciou
Zodpovedná: Silvia Kovaľová
Termín: 30. november 2021

▪

za mesiac september 2021: Fyzioterapeut bez špecializácie
Zodpovední: Silvia Kovaľová
Dagmar Komačeková
Termín: 30. november 2021

3. Členom Sektorovej rady pripomienkovať a schvaľovať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby a
pokynov tajomníka.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady

Termín: priebežne podľa harmonogramu revízie a tvorby NŠZ
4.

Členom Sektorovej rady pravidelne dopĺňať zoznam strategických dokumentov.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne

5.

Oboznámiť sa s aktuálnou verziou SSRĽZ a spripomienkovať tento dokument podľa pokynov
tajomníka Sektorovej rady.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 15.december 2021

6.

Do SSRĽZ zapracovať pripomienky členov Sektorovej rady a externého posudzovateľa.
Zodpovední: tajomník Sektorovej rady, pracovná skupina pre SSRĽZ
Termín: 15.december 2021

7.

Určiť v IS SRI dopady inovácií na odborné zručnosti podľa svojich odborných kompetencií.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 15. november 2021

8.

Určiť rozsah využívania odborných zručností vo zverejnených NŠZ v IS SRI.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne

9.

Oboznámiť sa, posúdiť a pripomienkovať výstup v rámci aktivity „Ranking poskytovateľov
vzdelávania“.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 31. december 2021

10. Členom Sektorovej rady viesť v informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo
vykonanej práce vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca, pričom je nevyhnutné uvádzať
špecifikáciu vykonaných prác v poznámke.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Vykazovanie: priebežne najneskôr
do 5. dňa nasledujúceho mesiaca

IV.
berie na vedomie
Termín deviateho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční predbežne v mesiaci február 2022.
TREXIMA Bratislava spol. s. r. o., Bratislava 21. október 2021.

MUDr. Igor Pramuk, MPH

predseda Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby
Z priebehu rokovania bol na základe súhlasu všetkých členov Sektorovej rady vytvorený
audiozáznam na interné účely členov Sektorovej rady. Tento záznam členovia môžu použiť iba na
prácu spojenú s členstvom v Sektorovej rade. Na základe Štatútu sektorovej rady, článok 6, bod 1
naďalej platí, že rokovania sektorových rád sú neverejné, preto záznam z rokovania nebude šírený
medzi osoby.

