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Verejná správa potrebuje inovácie

V marci roku 2020 sa kor-
midla na Slovensku ujala 
nová vláda, označovaná 

prívlastkom vláda zmeny. Pred-
stavitelia novej vlády deklarovali 
pomerne veľké reformné ambí-
cie v rôznych oblastiach života, 
aj v oblasti verejnej správy. 
Reformné zámery z oblasti verej-
nej správy boli zapracované do 
programového vyhlásenia vlády, 
kde boli podrobnejšie definova-
né v rámci častí Efektívna verej-
ná správa a Boj s byrokraciou.

Z programových priorít smero-
vaných na sektor verejnej správy 
by sa mohla zdôrazniť napríklad 
dátová integrácia, zefektívnenie 
komunikácie medzi úradmi, zni-
žovanie administratívnej záťaže, 
optimalizovanie procesov vo ve-
rejnej správe, plná elektronizácia 
a automatizácia vybraných pro-
cesov vo verejnej správe, zmena 
modelu financovania samospráv 
či posúdenie možností úpravy 
miestneho a regionálneho uspo-
riadania samosprávy. V progra-
movom vyhlásení vlády je spo-
mínané aj to, že vládna komisia 
pripraví komplexnú reformu ve-
rejnej správy, ktorá bude predlo-
žená na politické rokovania.

Dá sa povedať, že reformné 
ciele v oblasti verejnej správy za-
definované v programovom vy-
hlásení vlády sú pomerne ambi-
ciózne. Ani po vyše roku od par-
lamentných volieb však nenastal 
výrazný posun v rámci systémo-
vej reformy verejnej správy. Sa-
mozrejme, treba brať do úvahy 
skutočnosť, že hlavná pozornosť 
bola sústredená na boj s pan-
démiu. Ak však chce vláda na-
štartovať veľkú reformu verejnej 

správy, tak by bolo žiaduce spus-
tiť ju v prvej polovici vládnu-
tia. Pritom na potrebe systémo-
vých reforiem vo verejnej správe 
panuje v rámci vládnej koalí-
cie zhoda, problémom však mô-
že byť dohoda na ich konkrétnej 
podobe.

Stále odkladaná komunálna 
reforma
Asi za najpotrebnejšiu reformu 
vo verejnej správe je možné 
označiť komunálnu reformu, 
ktorej cieľom je, aby sa malé 
obce spájali vo výkone svojich 
originálnych i prenesených kom-
petencií. Na Slovensku totiž má-
me takmer tritisíc obcí, pričom 
až dve tretiny z nich tvoria obce 
s menej ako tisíc obyvateľmi. 

Obecné úrady v takýchto ma-
lých obciach dokážu len ťažko 
v požadovanej kvalite zabezpečiť 
všetky zákonom stanovené kom-
petencie.

Systém, v ktorom má aj naj-
menšia obec zabezpečovať rov-
naké kompetencie ako najväč-
šie mestá, je potrebné v rám-
ci komunálnej reformy zmeniť. 
Procesom spájania malých obcí 
(municipalizáciou) si prešla väč-
šina štátov v Európe a v záujme 
efektívnej samosprávy a kvali-
ty poskytovaných služieb sa tejto 
reforme nevyhne ani Slovensko. 
Hlavným faktorom, ktorý brzdí 
komunálnu reformu, je neochota 
politikov púšťať sa do tejto citli-
vej témy. Pritom výsledkom mu-
nicipalizácie nie je zánik pôvod-

ných malých obcí, ale len efek-
tívnejší a profesionálnejší výkon 
samosprávnych činností v rám-
ci spoločného obecného úradu, 
ktorý by sídlil v „spádovej obci“ 
a bol obecným úradom zároveň 
aj pre okolité menšie obce.

V prípade komunálnej reformy 
by nevyhnutnosťou bola aj zme-
na systému financovania miest-
nej samosprávy tak, aby bola fi-
nančne oveľa autonómnejšia 
od štátu a dokázala z vlast-
ných zdrojov pokryť nielen bež-
ný chod, ale aj väčšie investície. 
Treba otvorene povedať, že to, čo 
dlhé roky brzdí komunálnu re-
formu, je takmer výhradne poli-
tická nevôľa a nedostatok odva-
hy pustiť sa do tejto náročnej, no 
potrebnej reformy. Spojené voľ-

by do samospráv (obce i VÚC) 
budú už v roku 2022. Teda ak sa 
v blízkom čase na vládnej úrov-
ni neotvorí téma komunálnej re-
formy, tak sa dá predpokladať, 
že bude opäť odsunutá do za-
budnutia.

Zavádzanie inovácií
Zlepšenie verejnej správy mož-
no dosiahnuť aj pomocou zavá-
dzania inovácií a implemento-
vaním príkladov dobrej praxe, 
ktoré úspešne fungujú v zahra-
ničí alebo v súkromnej sfére. 
Pritom naplnenie požadovaného 
cieľa, napríklad zrýchlenie vy-
bavenia určitej verejnosprávnej 
agendy, sa dá dosiahnuť práve 
inováciami.

Elektronizácia služieb verej-
nej správy, digitalizácia, dátová 
integrácia, zavádzanie nových 
technológií a smart riešení, zlep-
šovanie e-Governmentu, rezort-
né plánovanie, implementovanie 
nových postupov či znižovanie 
administratívnej záťaže. Tieto 
inovácie sa na rôznych stupňoch 
verejnej správy dajú presadzovať 
aj autonómne a bez veľkej cen-
trálne riadenej reformy verejnej 
správy. Pritom nie je nutné vy-
nájsť koleso, ale stačí sa len in-
špirovať kolegami zo zahraničia 
alebo inovátormi zo súkromné-
ho sektora.

Žiaľ, pri verejnej správe ne-
existuje konkurenčný tlak ako 
v súkromnom sektore, ktorý nú-
ti firmy neustále inovovať. Pre-
to tlak na zavádzanie inovácií 
vo verejnej správe musí prichá-
dzať najmä od občanov – voli-
čov. Čiastočne môže k zavádza-
niu inovácií prispieť aj stav verej-
ných financií (obmedzené zdroje 
štátneho rozpočtu), ktorý bu-
de nútiť verejnú správu fungovať 
efektívnejšie. Jedno je isté, nie je 
nevyhnutné čakať na politický 
konsenzus a spustenie veľkej re-
formy verejnej správy. Impulzom 
na zlepšovanie verejnej správy 
môže byť práve zavádzanie ino-
vácií a implementovanie príkla-
dov dobrej praxe.

RNDr. Martin Šuvada, PhD., 
tajomník Sektorovej rady pre 

verejné služby a správu

Zámery
Novinky nie sú 
možné iba v rámci 
súkromného sektora. 
Aj vlády môžu 
reformovať a k tomu 
ich majú dotlačiť 
občania vo voľbách.

Reformné zámery z oblasti verejnej správy boli zapracované do programového vyhlásenia vlády, kde boli podrobnejšie definované v rámci častí Efektívna verejná správa 
a Boj s byrokraciou.  SNÍMKA: TASR/M. BAuMANN

Bratislava – Medzi hlavnými 
prioritami v slovenskom zdra-
votníctve je neodmysliteľne za-
bezpečenie kvalitnej zdravotnej 
starostlivosti, ktorá je časovo, 
geograficky a finančne dostupná 
pre celú populáciu. V najbližšej 
budúcnosti môžeme očakávať, 
že zdravotníctvo bude čeliť 
viacerým veľkým a dôležitým 
výzvam. Alarmujúci nedostatok 
zdravotníckeho personálu bude 
jednou z tých najväčších výziev 
– celkovo v Európskej únii chýba 
viac ako milión zdravotníckych 
pracovníkov. Práve od nedostat-
ku zdravotného personálu v sek-
tore sa bude odvíjať geografická 
dostupnosť a komplexnosť zdra-
votnej starostlivosti.

Ďalšou prioritou zdravotníctva 
je prevencia psychického a fyzic-
kého zdravia. Ak bude zdravot-
níctvo v budúcnosti klásť väčší 
dôraz na prevenciu, môže sa pre-
dĺžiť dĺžka života prežitá v zdra-
ví a zmierniť tak tlak na zdravot-
nícky systém. Jednou z výziev 
budúcnosti zdravotníctva bude 
narastajúci počet psychických 
chorôb, čo súvisí aj s rýchlym 
rozvojom informačných techno-
lógií, online komunikácie i so-
ciálnej izolácie. Bude nevyhnut-
nosťou sa na túto novú „pan-

démiu“ pripraviť a personálne 
posilniť kapacity odborníkov po-
skytujúcich tento druh zdravot-
nej starostlivosti.

Jednou zo strategických pri-
orít v rozvoji ľudských zdro-
jov v sektore je posilňovanie 
jej flexibility. Jedným z príkla-
dov, ktorý posilňuje túto požia-
davku, je okrem iného aj skú-
senosť so zvládaním pandémie 
COVID-19 na Slovensku, keď bo-
lo nevyhnutné pristúpiť k rých-
lej transformácii spôsobu posky-
tovania zdravotnej starostlivosti 
a k zmene štruktúry nemocnič-
ných lôžok. Napriek dostupným 
lôžkovým a technologickým ka-
pacitám bol ako limitujúci faktor 
rýchlej transformácie identifiko-
vaný nedostatočný počet špecia-
lizovaného zdravotného perso-
nálu v kľúčových odbornostiach 
s obmedzenou možnosťou dopl-
nenia chýbajúcich pracovníkov 
z iných špecializácií.

Príchod nových technológií 
v zdravotníctve
Vďaka novým technológiám 
v zdravotníctve, akými sú naprí-
klad telemedicína, používanie 
aplikácií a smart prístrojov, 
mikromedicína, robotizované 
pracoviská, využívanie umelej 

inteligencie v diagnostike ocho-
rení, sa zjednoduší a zrýchli prí-
stup k zdravotnej starostlivosti. 
V súvislosti s príchodom nových 
technológií je veľmi dôležité ve-
novať pozornosť aj pripravenosti 
ľudských zdrojov na inovácie 
v sektore.

Vplyvom nových technológií 
sa zmení prístup k pacientovi, 

ktorý by mal byť v centre zdra-
votnej a sociálnej starostlivos-
ti. Zmenou manažmentu pacien-
ta bude potrebné meniť aj rozsah 
a štruktúru vzdelávania, kompe-
tencie jednotlivých zamestnan-
cov. V rámci vzdelávania zdra-
votníckych pracovníkov bu-
de možné využívať možnosti IT 
technológií, simulovanej výučby, 

ďalších IT aplikácií a smart prí-
strojov.

Elektronizácia zdravotníctva 
a sociálnych služieb a s tým sú-
visiace zvládnutie používania 
veľkého množstva informačných 
systémov na väčšine pracov-
ných pozícií si vyžaduje zame-
rať výučbu na všetkých stup-
ňoch vzdelávania na informácie 
vo fungovaní štátnych systé-
mov eZdravie, IS SocS a na vše-
obecnú zručnosť v informač-
ných technológiách používaných 
v zdravotníctve a sociálnych 
službách.

Individuálne vedomosti
Zamestnávatelia očakávajú pri-
pravenosť svojich zamestnancov 
na používanie štátom imple-
mentovaných IT systémov. Oča-
kávajú všeobecnú zručnosť na 
zvládnutie používania ďalších 
informačných systémov v pro-
stredí zdravotníctva a sociálnych 
služieb ihneď po ukončení vzde-
lania potrebného na výkon danej 
pozície. Rozsiahle spektrum 
individuálnych softvérových rie-
šení používaných jednotlivými 
poskytovateľmi zdravotnej sta-
rostlivosti a sociálnych služieb 
si od zamestnávateľov vyžaduje 
preškolenie svojich zamestnan-

cov na používanie konkrétnych 
IT systémov.

Vďaka Národnému projektu 
Sektorovo riadenými inováciami 
k efektívnemu trhu práce v Slo-
venskej republike, ktorý je reali-
zovaný pod gesciou Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky, sa rozvi-
nula činnosť Sektorovej rady pre 
zdravotníctvo, sociálne služby. 
Sektorová rada je zložená zo zá-
stupcov zamestnávateľov, profe-
sijných združení, vzdelávacieho 
systému, orgánov štátnej správy 
a územnej samosprávy a odboro-
vých organizácií.

Venovanie sa inováciám a no-
vým technológiám považujú čle-
novia Sektorovej rady v rám-
ci Národného projektu SRI za 
veľmi dôležité, pretože prá-
ve s nimi úzko súvisí priprave-
nosť ľudských zdrojov v sekto-
re. Spojenie dvoch veľmi dôleži-
tých sektorov sociálnych služieb 
a zdravotníctva, vzájomná spo-
lupráca expertov zastupujúcich 
uvedené sektory, dokázala zosú-
ladiť požiadavky na ich odborné 
vedomosti, námety a myšlienky, 
ktoré sú zachytené v sektorovej 
stratégii ľudských zdrojov.

Petra Suchovská, TREXIMA 
Bratislava, spol. s r. o.

Výzvy v zdravotníctve: nedostatok personálu je problematický
Budúcnosť
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