
Informácia o zasadnutí Národného panelu expertov (NEP) - Slovensko 

Dňa 9. septembra 2009 sa v priestoroch Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Župné nám. 5, 
Bratislava uskutočnilo prvé spoločné pracovné zasadnutie NEP-Slovensko. Prítomní 
odborníci/čky z radov vykonávateľov dlhodobej starostlivosti, akademickej obce, legislatívy, 
výskumu a občianskeho sektora na Slovensku prerokovali Národnú správu o neformálnej 
starostlivosti na Slovensku spracovanú v rámci prvej fázy projektu (plný text správy 
v anglickom jazyku je umiestnený v časti „Výstupové dokumenty"). Správa bola pripravená 
národným riešiteľským kolektívom INTERLINKS v spolupráci s NEP-Slovensko a bude 
podkladom pre 2. stretnutie európskeho konzorcia projektu v Aténach (uskutoční sa 
v septembri 2009) a prvú medzinárodnú konferenciu Sounding Board (Rezonančnú radu 
projektu INTERLINKS, uskutoční sa vo februári 2010 v Bruseli). 

Účastníci/čky pracovného zasadnutia poukázali na niektoré momenty, ktoré je potrebné 
zdôrazniť pri diskusiách o príprave materiálu predkladaného do Sounding Board, napr.: 
- potreba vytvorenia glosára k problematike dlhodobej a neformálnej starostlivosti, 
- potreba presnejšieho definovania pojmu „dobrá prax", 
- problémy slovenských rodín i slovenských verejných financií s financovaním opatrovania, 
- potenciálne úvahy o novom druhu poistenia na situáciu odkázanosti na opateru v rámci 

slovenského systému sociálnej ochrany, 
- naštartovanie študijných odborov na slovenských univerzitách pripravujúcich pre 

opatrovanie seniorov a využiteľnosť ich absolventov/tiek pre slovenský sektor 
starostlivosti, 

- širšie otázky koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v rámci EÚ v oblasti 
dlhodobej starostlivosti a jej dávkových schém (napr. transportovateľnosť dávok dlhodobej 
starostlivosti). 

 
Podnety a odporúčania NEP-Slovensko budú využité na rokovaní v Aténach, ktoré sa 
uskutoční 13. - 16. 9. 2009. 

Prezentácie: 
Rastislav Bednárik 
Kvetoslava Repková

 



Dňa 10. júna 2010 sa uskutočnilo 2. stretnutie NEP-Slovensko projektu INTERLINKS. Bolo 
organizované ako rozšírené NEP-stretnutie, nakoľko doterajší priebeh projektu poukázal na: 
- potrebu rozšíriť NEP o zástupcov/kyne zdravotných poisťovní a Asociácie poskytovateľov 

sociálnych služieb (rozšírenie NEP o zástupcu VšZP a zástupkyňu poisťovne Dôvera 
a o členku predsedníctva APSS), 

- vhodnosť prepojenia projektu INTERLINKS s pracovným projektom „WHO a dlhodobá 
starostlivosť“ realizovaným v rámci 2-ročnej dohody o spolupráci medzi MZ SR 
a Regionálnym úradom WHO pre Európu na roky 2010-2011 (rozšírenie NEP o ďalšie 
zástupkyne MZ SR). 

 
Cieľ stretnutia 

Primárnym cieľom bolo identifikovať aktuálne otázky dlhodobej starostlivosti o starších ľudí 
na Slovensku (v kontexte európskeho vývoja a výziev v tejto oblasti) a následne podporiť 
odborno-politickú diskusiu k nim. Súvisiacim zámerom bolo informovať o prepojení 
dlhodobej starostlivosti o starších ľudí ako vecnej priority financovanej v rámci 7. rámcového 
programu EÚ s prioritami WHO na roky 2010-2011; informovať o kľúčových zisteniach 
a vývoji poznania v projekte INTERLINKS a rámcovo formulovať zameranie práce 
v projekte a spolupráce v rámci NEP na ďalšie obdobie (osobitne do konca roka 2010). 
 
Program stretnutia 
 
V 1. časti stretnutia odzneli vybrané príspevky k: 
- zdravotným systémom a dlhodobej starostlivosti ako k vecnej priorite WHO na roky 2010-

2011 (D. Sedláková), 
- kľúčovým poznatkom a výstupom projektu INTERLINKS generovaným v prvej fáze jeho 

realizácie (koniec roka 2008 - polovica roka 2010) (R. Bednárik), 
- ďalším relevantným výskumným zisteniam týkajúcim sa otázok dlhodobej starostlivosti 

o starších ľudí v Európe a na Slovensku (K. Repková). 
 

V 2. časti (moderovaná plenárna diskusia) L. Brichtová informovala o niektorých zásadných 
krokoch, zmenách a postupoch rámcujúcich ďalší vývoj v oblasti dlhodobej starostlivosti 
o starších ľudí. Následne členovia/nky NEP reagovali na informácie a poznatky z prvej časti 
stretnutia a identifikovali najdôležitejšie problémy a úlohy (najmä vychádzajúc z vlastných 
skúseností), ktoré by mali byť postupne riešené. 
 
Vybrané otázky/problémy z rozpravy (diskusie) 
- problémy s uhrádzaním nákladov na ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych 

služieb, 
- zdĺhavé a zaťažujúce procedúry posudzovania na účely poskytovania sociálnych služieb, 
- problémy financovania sociálnych služieb zo strany samosprávnych orgánov vychádzajúc 

z nerovnováhy medzi pribúdajúcimi kompetenciami/povinnosťami a zdrojmi, 
- „prepúšťací manažment“ zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti a zabezpečenie 

kontinuity zdravotno-sociálnej starostlivosti bez ohľadu na prostredie, v ktorom je 
zabezpečovaná, 

- poistenie na dlhodobú starostlivosť. 
 
Poznatky a otázky, ktoré vyplynuli z rozpravy, budú do konca júla 2010 spracované vo forme Policy brief 
„Dlhodobá starostlivosť na Slovensku na rázcestí“ a následne cez členov a členky NEP distribuované pre potreby 
odborno-politických diskusií na rozličných úrovniach. 
 
Ďalší postup 
 
V dňoch 20.-22.9.2010 sa uskutoční v Berlíne ďalšie stretnutie európskeho konzorcia, ktoré poskytne presné 



koordináty pre prácu v rámci WP7 (modelovanie a validizácia). Po stretnutí sa predpokladá aktívne zapojenie 
členov NEP-Slovensko do validizácie vybraných praktík, ktoré budú v rámci WP7 spracované riešiteľským 
tímom projektu. 
 
 
Prezentácie: 
Sedláková, Bednárik, Repková, Brichtová 



Dňa 26. októbra 2010 sa v priestoroch Inštitútu pre výskum práce a rodiny v Bratislave uskutočnilo 3. stretnutie 
NEP – Slovensko projektu INTERLINKS. Opätovne bolo organizované ako rozšírené s cieľom informovať 
o vývoji projektov INTERLINKS a WHO – LTC, oboznámiť prítomných s novými poznatkami a aktivitami 
stakeholderov a definovať najbližšie úlohy. 
 
Program stretnutia 
V prvej časti venovanej aktuálnemu vývoju v problematike dlhodobej starostlivosti v rezorte zdravotníctva 
a v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny referovali Š. Krajčík a L. Brichtová. Osobitný príspevok 
o potenciálnej možnosti samofinancovania v sociálnych službách predniesla B. Bušová. V diskusii účastníci 
diskutovali možnosti rozširovania prepojení zdravotníckych a sociálnych služieb (právne, ľudskoprávne, 
zdravotnícke i kompetenčné problémy) a otázky administratívneho zjednodušenia poskytovania sociálnych 
služieb v prípade samoplatcov. Poznatky a otázky, ktoré vyplynuli z rozpravy, budú do konca novembra 2010 
spracované vo forme Policy brief k otázkam financovania sociálnych služieb, s osobitným zameraním na 
samoplatcovstvo v sociálnych službách a následne cez členov a členky NEP distribuované pre potreby odborno-
politických diskusií na rozličných úrovniach. 
 
Druhá časť bola venovaná postupu prác projektov INTERLINKS a WHO-LTC. D. Sedláková informovala 
o vydaní prvého dielu publikácie „Dlhodobá starostlivosť o starších ľudí na Slovensku a v Európe“ a o postupe 
prác pre druhý diel tejto publikácie. R. Bednárik informoval o progrese v projekte INTERLINKS a upriamil 
pozornosť na aktivity konzorcia v oblasti vypracovania a pripomienkovania príkladov dobrej praxe, ktoré budú 
náplňou pripravovanej web – stránky. K. Repková podrobne oboznámila prítomných s návrhom modelu 
INTERLINKS – štrukúre tém, podtém a kľúčových problémov relevantných vzťahom a prepojeniam medzi 
prevenciou, rehabilitáciou, kvalitou služieb a neformálnou starostlivosťou v dlhodobej starostlivosti o starších 
ľudí. Následne predstavila template (formulár) príkladov dobrej praxe.  
 
Úlohou členov a členiek NEP bude posúdiť – validizovať – predložený model a štandardizovaný vzor na 
spracovávanie príkladov dobrej praxe z aspektu modelovaných väzieb zdravotnej a sociálnej starostlivosti v 
dlhodobej starostlivosti o starších ľudí  (zo slovenského aspektu). Termín zaslania pripomienok vedúcemu 
projektu a riaditeľke IVPR je 16.11.2010. Následne bude spracované a konzorciu predložené stanovisko za 
Slovensko. 
 
Prezentácie 
 
K. Repková 1    Š. Krajčík    L. Brichtová     B. Bušová     R. Bednárik    K. Repková 2
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