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Druhá edícia konferencie Health&Care patrí do rodiny podujatí ITAPA. Cieľom podujatia je 
vytvoriť priestor pre kritickú diskusiu o aktuálnych témach v oblasti zdravotníctva. Konferencia 
predstaví kľúčových aktérov v zdravotníctve a bude prepájať tých najzaujímavejších 
predstaviteľov z prostredia verejnej správy, zdravotnej starostlivosti, farmaceutického 
priemyslu, technologických spoločností, lekárov, vedcov, ale aj politikov. Ambíciou platformy 
a jej podujatí je podporiť efektivitu a udržateľnosť zdravotníctva, inovácie a prechod na 
poskytovanie starostlivosti v závislosti potrieb spotrebiteľov systému v oblasti Health&Care. 
Konferencia je organizovaná organizáciami APEL a Centrum inovatívneho zdravotníctva v rámci 
projektu Európskych centier digitálnych inovácií. 

8:30 – 9:40
Panel I: Ľudský kapitál - to najcennejšie, čo dnes (ne)máme

Úzkym hrdlom inovácií, či digitálnej transformácie sú ľudské zdroje. Pretože aj tie najlepšie plány na konci dňa 
stoja na tom, či ich budú realizovať schopní ľudia. Neklamme si, situácia sa prudko zhoršuje. Dopyt po ľudoch 
intenzívne rastie a tí s vysokou motiváciou sa rýchlo stávajú nedostatkovým zdrojom v službách štátu, v školstve 
aj v zdravotníctve. Čo s tým budeme robiť?  

ONLINE príhovor: Werner Stegg, člen expertného tímu výkonnej podpredsedníčky Európskej komisie 
Margrethe Vestager, Európska komisia

DISKUSIA 
Slavomír Partila, štátny tajomník , Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Juraj Káčer, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ján Hargaš, štátny tajomník, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Peter Ferjančík, generálny tajomník služobného úradu, Ministerstvo zdravotníctva SR
Mário Lelovský, Digitálna koalícia 

Martina Antošová, Univerzitná nemocnica Martin 

Ženy v IT 2022 - Desať rokov práce so ženami a slovenským IT trhom: Ivana Halpert, Aj Ty v IT 

Moderuje: Katrin Lengyelová 



9:40-10:00
Hot-seat s ministrom zdravotníctva 

Hot-seat je atraktívny formát v ktorom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský v rozhovore jeden na jedného 
zodpovie otázky Michala Kovačiča na aktuálne výzvy ktorým čelí slovenské zdravotníctvo. Okrem aktuálnej 
krízy spojenej s hroziacim odchodom lekárov zo slovenských nemocníc sa budeme ministra pýtať aj na aktuálne 
rozvojové plány, implementáciu projektov z Plánu obnovy, ale aj na víziu pre slovenské zdravotníctvo a na kroky, 
ktoré minister plánuje stihnúť do konca volebného obdobia. 

Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva SR

Moderuje: Michal Kovačič

10:30-11:05
Panel II: Ako posunúť české a slovenské zdravotníctvo vpred

Akým výzvam čelí české a slovenské zdravotníctvo? Sú na tom naše krajiny podobne? Riešime obdobný typ 
problémov a výziev? Ako sa pozeráme v priestore ČR a SR na rozvojové príležitosti a kam naše krajiny smerujú v 
rozvoji zdravotníctva.

EDIH - Centrum inovatívneho zdravotníctva: Samuel Arbe, CIZ

DISKUSIA
Robert Babeľa, Ministerstvo zdravotníctva SR 

Marie Marsová, AGEL 
Andrej Aleksiev, Kreston

Moderuje: Michal Kovačič

10:00-10:30 
Coffee-break 

11:05-12:00 
Panel III: Tech trendy v Health and Care

Séria inšpiratívnych prezentácií o najnovších trendoch v oblasti zdravotníctva prinesie bližší pohľad na digitálne 
inovácie v zdravotníctve, možnosti využitia robotiky, inovatívne prístupy k manažmentu nemocníc, potreby 
zvádzania digitálneho vzdelávania alebo využitia širokého spektra možností IoT v domácej starostlivosti. 

IGNITE SESSION: Efektívna digitalizácia a uľahčovanie práce sestier v zdravotníckych a sociálnych 
inštitúciách: Martin Letko, S-case

Lekárska robotika – kde sme a kam smerujeme: Gernot Kronreif, Austrian Center for Medical Innovation 
and Technology – ACMIT 

Digitálna dvojička, riešenie pre  efektívnu realizáciu a prevádzkovanie  inteligentných nemocníc: 
Peter Balco, ATOS IT Solutions and Services

Digitalizácia vzdelávania v zdravotníctve: Peter Brezina, Siemens Healthineers Slovensko 

IoT ako alternatíva domácej starostlivosti: Rudolf Klein, Aliter Technologies

Moderuje: Michal Kovačič 



12:00-12:30
Panel IV: ePN: služba, ktorá funguje

Štát v tomto roku spustil novú službu elektronickej PN. Služba odstraňuje chaos, ktorý spôsobovalo papierové 
nahlasovanie PN. Zložitý  formulár s niekoľkými papiermi a otravné čakanie na pobočkách by sa mal stať 
minulosťou. Je tomu naozaj tak? Čo bola motivácia pre túto službu? Prečo sme na ňu museli toľko čakať? Aké sú 
prvé dáta a štatistiky z používania? Čo sa dá zlepšiť? A aké budú ďalšie služby, na ktoré sa môžeme tešiť?

DISKUSIA
Michal Ilko, Sociálna poisťovňa

Peter Lukáč, Národné centrum zdravotníckych informácií 

Moderuje: Peter Kulich

13:30-14:00
Panel V: Umelá inteligencia v zdravotníctve

Umelá inteligencia čoraz viac preniká do každodenného života a práce. Ako jedna z oblastí, kde sa identifi kuje 
najvyšší potenciál využitia umelej inteligencie je sektor zdravia a starostlivosti. Dokážeme na Slovensku naplno 
využívať možnosti, ktoré AI ponúka? Alebo sme naopak veľmi konzervatívni a radšej sa spoliehame na ľudský 
faktor. V tomto bloku tiež uvidíte inšpiratívnu aplikáciu vyvinutú úspešnou startupistkou, ktorá nám prezradí 
ako nám AI konečne umožní riešiť najväčšiu výzvu duševného zdravia – jeho neviditeľnosť.  

AI a duševné zdravie: Lujza Bubánová, Digitálna aliancia duševného zdravia

DISKUSIA
Luděk Šafář, SAS Institute 

Kamil Zeleňák, Univerzita Komenského v Bratislave 

Moderuje: Michal Kovačič

12:30-13:30 
Obed

14:00-15:20 
Panel VI: Zdravé dáta: prečo ich potrebujeme?

Cieľom moderného zdravotníctva je vybudovať udržateľný systém založený na dátach o zdravotnej starostlivosti 
a zdravotnom stave obyvateľstva. Je Slovensko pripravené na implementáciu Európskeho priestoru pre 
zdravotné údaje (EHDS)? EHDS, ktorý navrhuje Európska komisia, umožní výmenu dát naprieč celou Európou 
a prinesie tak zlepšenie v oblasti zdravotnej starostlivosti, legislatívy, výskumu aj inovácií. Harmonizovaný 
rámec pre zdravotné údaje bude kľúčovým predpokladom personalizácie zdravotnej starostlivosti a zlepšenia 
zdravotných výsledkov pacientov.

DISKUSIA
Tapani Piha, Fínsky inovačný fond Sitra  

Jennifer Pougnet, Global Data Policy Lead, Roche 

Moderuje: Samuel Arbe

Zdravé dáta začínajú doma: Martin Fojtík, Dôvera 

DISKUSIA
Eva Sabajová, Národné centrum zdravotníckych informácií

Martin Smatana, analytik
Petra Zappe, AmCham

Moderuje: Michal Kovačič



15:50 -17:00
Panel VII (paralelný): 
Inovácie v zdravotníctve

Séria zaujímavých prezentácií o tom, ako posúvať 
zdravotnícke systémy vpred.

IGNITE SESSION: Súčasný vývoj a implementácia 
AI modelov do rádiologickej praxe 

na Slovensku: Tomáš Koščo, Deep Art Medicine

Transfer inovácií a výsledkov výskumu 
prostredníctvom noriem do zdravotníctva:
Klaus Neuder, Head of DKE Department Health 

z Nemecka

ZINC – Zdravotnícke inovačné centrum: 
Lukáš Palaj, MZ SR

Inovácie v digitálnej patológii: 
Stanislav Hronček, Univerzitná nemocnica Martin

Prezentácia: George Church, zakladateľ 
personalizovanej genomiky, USA

Nukleačné systémy inovácií: 
Soufi ane Aboulhouda, Nucleate Bio, USA

Moderuje: Lucia Kondáš

15:20-15:50 
Coffee-break 

15:50 -17:00
Panel VIII (paralelný): 
Ako naštartovať telemedicínu

V akom stave je telemedicína na Slovensko? 
Využívame jej potenciál? Existujú objektívne bariéry 
pre jej významnejšie nasadenie? Alebo sme len 
krajina, ktorá presadzuje prístup pri ktorom je pre 
liečbu potrebná návšteva lekára?  V prezentáciách 
sa dozviete o príkladoch, v ktorých telemedicína 
efektívne pomáha liečiť pacientov v iných krajinách 
sveta.

Prezentácia: Rossen Rusinov, VerumGroup, 
Bulharsko 

Prezentácia: Sergej Kutsevlyak, SK-Telemed, 
Rakúsko

DISKUSIA
Peter Lukáč, Národné centrum 

zdravotníckych informácií
Matúš Šesták, Ministerstvo zdravotníctva SR

Jakub Rybár, AGEL

Moderuje: Martina Antošová

17:45 -19:00 
ITAPA Open Talk: Inovatívna liečba - inovatívne fi nancovanie 

Na Slovensku  rezonuje  diskusia o potrebe  efektívneho fi nancovania medicínskych inovácií a uzavretia 
investičnej medzery, ktorá za posledné desaťročie narastá. Mechanizmus na podporu včasného vstupu, napr. vo 
forme inovačného fondu, by mohol pomôcť  preklenúť obdobie formálneho procesu kategorizácie a priniesť tak 
pacientom na Slovensku modernú liečbu v čo najkratšom čase od registrácie EMA.  Berieme na  Slovensku  do 
úvahy dáta z cost-of-illness (cena choroby) analýz? Je inovatívna liečba v konečnom dôsledku naozaj drahšia ako 
celkový socio-ekonomický dopad neadekvátneho liečenia pacientov? Vieme vyčísliť náklady v podobe rizika 
predčasného úmrtia, invalidity, dopadu na zamestnanosť a produktivitu, prípadne ďalšie sociálne náklady? 
Včasný prístup k medicínskym inováciám môže pomôcť v zbere real world data a prispieť tak k informovaným 
rozhodnutiam v samotnom procese kategorizácie.

Diskutujú:
Tomáš Doležal, Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment 

Róbert Babeľa, Ministerstvo zdravotníctva SR 
Štefan Pörsök, Národný onkologický ústav

Zuzana Dolinková, Strana HLAS-SD

Moderuje: Michal Kovačič

ITAPA Health&Care is co-funded by the European Union.


