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Kto vylieči slovenské zdravotníctvo?

Zavádzanie nových digitál-
nych inovácií znamená po-
trebu na jednej strane kon-

tinuálneho vzdelávania, ako aj 
dopĺňania novej pracovnej sily. 
Slovensko sa prvé dve desaťročia 
po transformácii ekonomiky 
stretávalo najmä s vysokou mie-
rou nezamestnanosti a dostat-
kom lacnej a kvalifikovanej 
pracovnej sily.

Táto situácia sa zmenila. 
V rámci sektora zdravotníctvo 
a sociálne služby sa už desaťro-
čie pred nástupom pandémie co-
vid-19 začal prejavovať trend ne-
dostatku zamestnancov, ktorý 
bol citeľný v časoch hromadných 
výpovedí v zdravotníctve v ro-
ku 2011. Pokles nezamestnanosti 
sprevádzaný starnutím zamest-
nancov a odlev mozgov výrazne 
sťažuje výmenu pracovnej sily.

Sektorovo riadené inovácie
Tieto trendy monitoruje, analy-
zuje a súčasne ponúka možné 
riešenia aj východiská Sektoro-
vá stratégia rozvoja ľudských 
zdrojov. Stratégia pre sektor 
zdravotníctva a sociálnych slu-
žieb je jednou z 24 komplexných 
stratégií, ktoré sú výsledkom 
práce množstva expertov v rám-
ci Národného projektu Sektorovo 
riadenými inováciami k efektív-
nemu trhu práce v Slovenskej 
republike.

Stratégie zadefinovali posla-
nie sektorov v horizonte do ro-
ku 2030, prezentujú strategickú 
analýzu sektorov prostredníc-
tvom PESTLE a SWOT ana-
lýz a identifikujú predpoklada-
né vývojové tendencie do roku 
2030 s ohľadom na ľudské zdroje 

a inovácie a s dôrazom na demo-
grafické špecifikácie. Výsledkom 
týchto stratégií je identifikácia 
regionálneho dopytu po zamest-
naniach a miera dostupnosti pra-
covnej sily. Jej nedostatok môže 
spôsobiť v sektore zdravotníctva 
a sociálnych služieb významné 
problémy, na ktoré je potrebné 
sa pripravovať.

V zdravotníctve sa do roku 
2025 očakáva dodatočná potre-
ba ľudských zdrojov na úrovni 
20,4 tisíca pracovníkov, čím sa 
zaraďuje na druhé miesto hneď 
za stavebníctvo, kde je dodatoč-
ná potreba ľudských zdrojov iba 
o 100 pracovníkov vyššia. Záro-
veň cítiť vplyv digitálnej trans-
formácie. Vidieť, že oproti iným 
odvetviam je zdravotníctvo auto-
matizáciou relatívne málo ohro-
zené. Proces môže ohroziť 21 
percent pracovných miest, za-

tiaľ čo výrobný sektor má mieru 
ohrozenia na úrovni 45 percent 
a maloobchod a veľkoobchod na 
úrovni 34 percent. To však bu-
de znamenať, že automatizácia 
má nižší potenciál kompenzovať 
dodatočnú potrebu pracovnej si-
ly a zároveň si bude vyžadovať 
rekvalifikáciu zamestnancov na 
to, aby mohli maximalizovať pri-
danú hodnotu technológií. Me-
dzi najvýznamnejšie technológie 
s významným vplyvom na sek-
tor zdravotníctva patria materiá- 
ly novej generácie, aplikovaná 
umelá inteligencia, bio revolúcia, 
dôveryhodná architektúra a bu-
dúce programovanie.

Zavádzanie noviniek bude pre-
biehať regionálne nevyváženým 
spôsobom, čo ovplyvní nielen 
atraktivitu práce, ale zvýrazní aj 
regionálne rozdiely v súvislos-
ti s dosahmi pandémie covid-19. 

Výsledkom bude aj regionálna 
koncentrácia pracovných miest.

Výrazné starnutie populácie
Z hľadiska regionálne špecific-
kých problémov sa dostáva do 
popredia aj trend starnutia pra-
covnej sily. Priemerný vek vše-
obecných lekárov na Slovensku 
dosiahol úroveň 53,9 roka, čo je 
v porovnaní s inými krajinami 
tesne pred Českou republikou, 
kde je to 53 rokov.

Podobný trend nastáva pri 
zdravotných sestrách, ktorých 
priemerný vek stúpol v roku 
2021 na úroveň 47 rokov, pri- 
čom nad 60 rokov malo vyše  
5 290 z nich. Výsledkom tých-
to trendov bude nárast počtu le-
károv a zdravotných sestier od-
chádzajúcich do dôchodku. Slo-
vensko tiež dosahuje jednu 
z najnižších úrovní v počte zdra-

votných sestier na 1 000 obyva-
teľov. Priemerný počet sestier 
na 1 000 obyvateľov v rámci Eu-
rópskej únie je na úrovni 8,4. 
Na Slovensku je to iba 5,7 sestry 
na 1 000 obyvateľov. Ak by Slo-
vensko chcelo dosiahnuť porov-
nateľný priemerný počet sestier 
ako v Únii, potrebovalo by do-
siahnuť úroveň 46-tisíc sestier, 
reálne však u nás pracuje iba 
31 309 sestier. Chýba teda viac 
ako 14-tisíc sestier. Tieto defici-
ty môže ešte zosilniť regionálny 
kontext, teda rôzne schopnosti 
a možnosti regiónov obsadzovať 
požadované pracovné miesta.

Do nie najlepšej situácie vstu-
pujú aj ďalšie negatívne faktory: 
mobilita pracovnej sily a starnu-
tie obyvateľstva, ktoré si vyžadu-
je zdravotnú starostlivosť. Tým, 
že viac ľudí bude vyžadovať zdra-
votnú a sociálnu starostlivosť, sa 

dopyt po týchto typoch starost-
livosti zvýši, najmä v regiónoch, 
kde starnúce obyvateľstvo nebude 
mať korešpondujúcu mladú pra-
covnú silu na zabezpečenie tých-
to služieb.

Naši lekári v cudzine
Migrácia zdravotníkov v posled-
ných desaťročiach rastie, najmä 
z krajín, v ktorých sú nestabilné 
systémy. V mnohých z nich sa 
za posledných 30 rokov počet 
migrujúcich zdravotníkov zvyšo-
val o viac ako päť percent ročne. 
Negatívnym dôsledkom trendu 
je neschopnosť niektorých krajín 
zabezpečiť práva obyvateľov na 
riadnu starostlivosť.

Súčasná štruktúra verej-
nej správy nie je efektívna. Rie-
šenia v rámci sektorovej straté-
gie ľudských zdrojov musia kon-
frontovať doterajšiu nedostatočnú 
územnú previazanosť, adresnosť 
a koordináciu sektorových politík 
v spojení s nedostatočnou mierou 
využívania princípu subsidiarity 
a rozdelenia rozhodovacích prá-
vomocí a zdrojov medzi jednot-
livé úrovne verejnej správy. Ten-
to prístup dlhodobo znižoval efek-
tívnosť využitia verejných zdrojov. 
Obce do 250 obyvateľov poskytujú 
na výkon správy až polovicu všet-
kých svojich výdavkov. Naopak, 
obce s počtom obyvateľov od päť- 
do 100-tisíc dokážu až 90 percent 
výdavkov alokovať do poskytova-
nia verejných služieb.

Novými krokmi musí byť nasta-
vená podpora zamestnancov pri re-
kvalifikácii. Opatrenia sa musia za-
merať aj na podporu ich schop-
nosti prispôsobovať sa inováciám. 
Súčasťou trendu musí byť aj pod-
pora uznávania výsledkov nefor-
málneho vzdelávania a vzdelávania 
dospelých. Musí existovať spätná 
väzba obsahov odborného vzdelá-
vania a študijných programov vy-
sokých škôl s aktuálnymi trendmi 
v oblasti digitalizácie, automatizá-
cie systémov riadenia, umelou inte-
ligenciou alebo kybernetikou. 

Monika Serafinová, 
tajomníčka Sektorovej rady 

pre zdravotníctvo 
a sociálne služby, 

TREXIMA Bratislava

Zdravie
Slovensko čelí 
akútnemu nedostatku 
lekárov aj sestričiek. 
Populácia navyše 
starne, a tak sa 
problém kvôli vyšším 
nárokom opäť prehĺbi.

Priemerný vek všeobecných lekárov na Slovensku atakuje úroveň 54 rokov.  FOTO: ShuTTerSTOck

Bratislava – Pred pár týždňami 
prebehla Slovenskom potešujúca 
správa, ktorá napriek ťažkostiam 
a nečakaným výzvam potvr-
dzuje, že sme stále investične 
zaujímavou krajinou. Švédska 
automobilka Volvo Cars, ktorá je 
pod kontrolou čínskej firmy Gee-
ly Holding, sa rozhodla umiestniť 
svoju investíciu vo výške viac ako 
jednej miliardy eur do výstavby 
tretieho európskeho výrobného 
závodu v priemyselnom parku 
Valaliky pri Košiciach. O tom, 
prečo si vybrali Slovensko, roz-
hodlo viac faktorov: aktívna 
podpora vlády, infraštruktúrne 
prostredie, doterajšie skúsenosti 
so strojárskou výrobou a v ne-
poslednom rade zohrali kľúčovú 
úlohu aj ľudské zdroje a informá-
cie o nich.

Systém splnil svoj účel
Od roku 1992 využívajú sociálni 
partneri združení v Hospodár-
skej a sociálnej rade Informačný 
systém o cene práce. Ten okrem 
informácií o trhu práce zabezpe-
čuje aj plnenie medzinárodných 
záväzkov Slovenska. Aj v tomto 
investičnom prípade splnil úlohu 
a relevantným stranám poskytol 
všetky informácie a predikcie 
o stave trhu práce v celoštátnom 

a regionálnom meradle a tiež 
podľa jednotlivých povolaní.

Každého investora okrem ak-
tuálneho stavu trhu práce zaují-
ma aj jeho ďalší vývoj. Túto prob-
lematiku rieši národný projekt 
Sektorovo riadenými inováciami 
k efektívnemu trhu práce  
známy ako SRI. V rámci neho sa 
aktívnemu monitorovaniu po-
trieb sektora automotive s ohľa-
dom na inovácie, nové technoló-
gie a tiež globálne výzvy v poli-
tickom a hospodárskom kontexte 
venuje Sektorová rada pre auto-
mobilový priemysel a strojárstvo.

Ide o nezávislé profesijné a od-
borné združenie zástupcov soci-
álnych partnerov, asociácií a zvä-
zov zamestnávateľov, stavov-
ských a profesijných organizácií, 
vzdelávacích inštitúcií všetkých 
stupňov, vedeckých organizácií, 
orgánov štátnej správy a územnej 
samosprávy angažovaných v au-
tomobilovom priemysle a strojár-
stve. Jedným z výsledkov práce 
týchto expertov je Stratégia roz-
voja ľudských zdrojov v sekto-
re automobilový priemysel a stro-
járstvo v horizonte 2030, ktorej 
súčasťou je definovanie návrhov 
opatrení v oblasti prípravy a za-
bezpečenia ľudských zdrojov vo 
výhľade. Súčasťou dokumentu 

sú aj analytické vstupy a prognó-
zy, ktoré predstavujú dátovú zá-
kladňu pre nastavovanie inves-
tičných zámerov v sektore. Rov-
nako sú identifikované aj vplyvy 
inteligentného priemyslu a digi-
tálnej transformácie na komplex-
nú produktivitu, zamestnanosť, 
vzdelávanie, pracovné podmien-
ky, odmeňovanie či bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci. Jed-
ným z predpokladov na priláka-
nie a udržanie investícií v kraji-
ne je kvalitné vzdelávanie pro-
dukujúce kvalitné ľudské zdroje. 
Odborné vzdelávanie a príprava 

majú v našom vzdelávaní silné 
postavenie napriek rastúcej popu-
larite humanitných odborov.

Vybudovaná platforma umož-
nila zapojenie profesijných a sta-
vovských organizácií do procesu 
vzdelávania, v ktorom obzvlášť 
systém duálneho vzdeláva-
nia predstavuje pre automotive 
a strojárstvo optimálnu cestu na 
prenos požiadaviek a potrieb tr-
hu práce do študijných odborov. 
V stredoškolskom vzdelávaní na-
plnia očakávania a potreby in-
vestora najmä odbory strojárstvo, 
mechatronika, informačné a sie-

ťové technológie, elektrotechnika 
a elektromechanika.

Budúcnosť je v technike
Z vysokých škôl majú v súvislosti 
s budúcou výrobou elektromo-
bilov dôležité postavenie najmä 
Strojnícka fakulta Technickej 
univerzity v Košiciach, Mate-
riálovotechnologická fakulta 
Slovenskej technickej univerzity 
so sídlom v Trnave, Strojnícka 
fakulta Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave, Strojnícka 
fakulta Žilinskej univerzity v Ži-
line, Fakulta špeciálnej techniky 
Trenčianskej univerzity Alexan-
dra Dubčeka v Trenčíne a Fakulta 
výrobných technológií Technickej 
univerzity v Košiciach so sídlom 
v Prešove. Pre investora budú 
zaujímaví absolventi akreditova-
ných študijných programov auto-
mobilová výroba, počítačová pod-
pora strojárskej výroby, priemy-
selná mechatronika, priemyselné 
inžinierstvo, strojné inžinierstvo, 
robotika a robototechnológie, 
strojárske technológie, priemysel-
ná elektrotechnika, automobilová 
elektronika, technológie auto-
mobilovej výroby a aplikovaná 
elektrotechnika. Zahraničné 
investície zohrávajú v našom hos-
podárstve kľúčovú úlohu.

Ak však nechceme byť len 
montážnou linkou, musíme sa 
zamerať aj na rast aktivít s vyš-
šou pridanou hodnotou, prípra-
vu pracovných síl s vyššou úrov-
ňou zručností a užšie prepoje-
nie výroby na výskum. Neustále 
totiž rastie dopyt po digitálnych 
a technických zručnostiach, ako 
aj po zručnostiach v oblasti en-
vironmentálnych tém.

Každá z investícií Slovensku 
niečo dala, posunula ho ďalej, 
priniesla mu technologické po-
stupy. Musíme však mať vyššie 
ambície. Nemali by sme len ab-
sorbovať to, čo bolo vymyslené 
za hranicami. Sami by sme ma-
li byť generátorom inovácií. Slo-
vensko je z hľadiska umiestne-
ných investícií úspešné a ešte 
úspešnejšie bude, ak budú aj na-
še firmy investormi s vlastným 
know--how. K priblíženiu k to-
muto cieľu prispievajú aj dáta 
a analýzy publikované v straté-
giách rozvoja ľudských zdrojov, 
ktoré sú výsledkom práce exper-
tov spolupodieľajúcich sa na pro-
jekte SRI. 

Natália Cíbiková, 
tajomníčka Sektorovej rady 
pre automobilový priemysel 

a strojárstvo, 
TREXIMA Bratislava

O investícii nerozhodne len pozemok, no i presné informácie
inovácie

Slovensko by sa malo stať generátorom inovácií.  FOTO: hN/PeTer Mayer
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