
Projekt SOWELL – Sociálny dialóg v sociálnych službách. Pracovnoprávne vzťahy, trh práce a sociál-
ni aktéri v službách starostlivosti.

Pozvánka na národný seminár

Služby predprimárnej a dlhodobej 
starostlivosti na Slovensku

a úloha sociálnych partnerov

1. december 2022, od 13:00 – 16:00 (CET)

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, 
Palisády 29, 811 06 Bratislava

Dátum konania:

Miesto konania:

https://forms.gle/efA4fY8GPrDx3sXcA 

Registračný formulár:

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) v spolupráci s Nadáciou Friedricha Eberta (FES) Vás 
pozývajú na národný seminár Služby predprimárnej a dlhodobej starostlivosti na Slovensku. 

Národný seminár sa koná v rámci projektu SOWELL - Sociálny dialóg v sociálnych službách. Pracovno-
právne vzťahy, trh práce a sociálni aktéri v službách starostlivosti.  Výskumný tím z CELSI vypracoval 
analýzu štruktúry a kvality sociálnych služieb v oblasti predprimárneho vzdelávania (early childhood educa-
tion and care) a dlhodobej starostlivosti (long-term care) na Slovenku. Cieľom analýzy bolo hľadanie riešení 
rozporu medzi zvyšujúcim sa dopytom po sociálnych službách, výškou finančných prostriedkov, kvalitou 
zamestnania a kvalitou poskytovaných služieb. Osobitný dôraz sa v projekte kládol na úlohu sociálneho 
dialógu, spolupráce sociálnych partnerov a iných aktérov pri riešení výziev v službách predprimárnej a 
dlhodobej starostlivosti. 

Na národnom seminári budú predstavené výsledky analýzy za Slovensko a prípadové štúdie ponúkajúce 
riešenia na zabezpečenie dostatočnej kapacity sociálnych služieb, zvyšovania kvality zamestnania a kvality 
poskytovaných sociálnych služieb. Na podujatie sú pozvaní zástupcovia a zástupkyne sociálnych partner-
ov, stavovských organizácií a  decíznej sféry z oblasti predprimárneho vzdelávania a dlhodobej starostliv-
osti na Slovensku. 

Národný seminár je výlučne osobným stretnutím. 
Jazykom podujatia je slovenčina.



Program

13:00-13:10

13:10-13:30

1.

Privítanie účastníkov a otvorenie podujatia 
Zuzana Homer,  vedúca kancelárie Friedrich Ebert 

Stiftung v Bratislave

3.

5.

7.

2.

4.

6.

Plán obnovy a European Care Strategy - 
výzvy pre Slovensko

Peter Goliaš, riaditeľ odboru vzdelávania, 
inovácii a verejných financií, Plán obnovy

13:30-14:00

Predstavenie výsledkov projektu 
Barbora Holubová, senior výskumníčka CELSI

15:45-16:00

Zhrnutie diskusie a záver podujatia
Marta Kahancová, výkonná riaditeľka CELSI

14:30-14:45

Prestávka na občerstvenie 

14:00-14:30

Príklady dobrej praxe zapojenia sociálnych 
partnerov do stratégií v predprimárnej a 

dlhodobej starostlivosti v zahraničí
Marta Kahancová, výkonná riaditeľka CELSI

14:45-15:45

Panelová diskusia
Zástupcovia odborových a profesijných organ-

izácií, decíznej sféry a samosprávy v oblasti 
predprimárnej a dlhodobej starostlivosti 

Facilitácia Barbora Holubová, senior výskumníčka 
CELSI


