
Národný panel expertov/tiek 
(NEP)

Súčasťou diseminančnej stratégie projektu 
v každej krajine je zriadenie tzv. Národného 
panelu expertov/tiek. Skladá sa z 10-15 osôb 
zastupujúcich rozličné kľúčové inštitúcie, kto-
ré majú priamy či nepriamy záujem na otáz-
kach dlhodobej starostlivosti o starších ľudí 
a majú dostatočný vplyv iniciovať a prijímať 
potrebné zmeny v tejto oblasti v prípade, že 
sú potrebné. Úlohou NEP je:
- poskytovať riešiteľom/ľkám relevantné in-

formácie, osobitne v oblasti dostupných li-
terárnych zdrojov a dobrých praktík v ob-
lasti zdravotnej a dlhodobej starostlivosti,

- prerokovávať s riešiteľmi/ľkami jednotlivé 
výstupy projektu,

- validizovať zistenia vygenerované v projek-
te v rámci svojej praktickej činnosti,

- implementovať metódy a nástroje vygene-
rované a odporúčané na základe výstupov 
projektu.

Slovenský riešiteľský tím vychádzal pri 
komponovaní NEP z uplatňovania princípu 
rovnováhy medzi sektormi, teóriou a praxou, 
legislatívou a exekutívou. Členmi a členkami 
slovenského NEP, okrem priamych riešiteľov/
liek, sú (v abecednom poradí):

Doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD – Filozofi cká fa-
kulta Prešovskej univerzity v Prešove

Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. – Slovenská 
zdravotnícka univerzita, Bratislava

Mgr. Bruno Konečný – Združenie miest a obcí 
Slovenska

Prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc. – Slovenská 
zdravotnícka univerzita, Bratislava

JUDr. Magdaléna Lacová – Ministerstvo zdra-
votníctva SR 

RNDr. Branislav Mamojka, CSc., alt. Anna Rehá-
ková – Národná rada občanov so zdravot-
ným postihnutím v SR

MUDr. Izabela Mattéfy – Gerontopsychiatrické 
oddelenie FN Bratislava

Mgr. Júlia Petrovičová, alt. Ing. Gabriela Vojteková 
– Domov dôchodcov Bratislava

MUDr. Darina Sedláková, MPH - kancelária 
WHO na Slovensku

Mgr. Marica Šiková – Úrad Bratislavského 
samosprávneho kraja

RNDr. Kamil Vajnorský – Jednota dôchodcov v SR

Ďalšie informácie o projekte

Ďalšie informácie o projekte, o jeho jed-
notlivých výstupoch a diseminačných aktivitách 
nájdete na stránke: www.sspr.gov.sk/Výskumná 
činnosť/Výskumné projekty/IVPR a 7.RP 
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Základná informácia o projekte 

Výskumný Projekt INTERLINKS (Health 
system and long-term care for older people 
in Europe – Modelling the INTERfaces and 
LINKS between prevention, rehabilitation, 
quality of services and informal care) je za-
meraný na vyvinutie konceptu a metodológie 
popisu dlhodobej starostlivosti (LTC) a jej sú-
vislostí so zdravotnou starostlivosťou o star-
ších ľudí, na identifi kovanie praktických ná-
strojov na meranie progresu a na ustanovenie 
dobrých praktík, ktoré informujú o politikách 
a dobrých praktikách členských štátov v tejto 
oblasti.

Projekt je fi nancovaný v rámci 7. rámcového 
programu EÚ, je 3-ročný (realizovaný v obdo-
bí november 2008 - október 2011), zúčastňuje 
sa ho 17 vedecko-výskumných inštitúcií zo 14 
európskych krajín. Nové členské štáty EÚ sú 
zastúpené Slovenskom a Slovinskom. Vedúcim 
projektu je Dr. Kai Leichsenring z Európskeho 
centra pre sociálnu politiku a výskum vo Vied-
ni (European Centre for Social Welfare Policy 
and Research).

Organizácia práce v projekte

Práca v rámci projektu je rozdelená do 8 
pracovných balíkov (work packages):
WP1: Projektový manažment
WP2: Vedecká koordinácia a metodológia
WP3: Prevencia a rehabilitácia v rámci LTC
WP4: Rozvoj a zabezpečenie kvality v rámci LTC
WP5: Neformálna starostlivosť v rámci LTC
WP6: Spravovanie a fi nancovanie
WP7: Modelovanie a validizácia
WP8: Diseminácia

Práce súvisiace so samotnou vecnou prob-
lematikou projektu sú sústredené do pracov-
ných balíkov W3-W6 zameraných na otázky 
prevencie a rehabilitácie, kvality, neformálnej 
starostlivosti a fi nancovania zdravotných slu-
žieb a služieb dlhodobej starostlivosti. Na ne 
nadväzujú pracovné balíky zamerané na otáz-
ky vedeckej koordinácie projektu, modelova-
nia a validizácie jednotlivých výstupov (WP2 
a WP7) a napokon otázky organizácie pro-
jektu, jeho riadenia a diseminácie čiastkových 
a konečných výstupov (WP1 a WP8).

Slovensko a projekt
 

Slovensko zastupuje v projekte Inštitút pre 
výskum práce a rodiny (www.sspr.gov.sk). 

Zloženie projektového tímu:
Doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc.
 – zodpovedný riešiteľ (IVPR)
Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc. 
 – spoluriešiteľka (IVPR)
Mrg. Lýdia Brichtová 
 – externá spoluriešiteľka (MPSVR SR)
RNDr. Helena Rašová 
 – projektová manažérka (IVPR)

IVPR je primárne zapojený do WP 1, 5, 6, 7, 8, 
aj keď nepriamo spolupracuje aj na WP 3 a 4.

Členovia európskeho konzorcia

Inštitút pre výskum 
práce a rodiny


