
Riadenie zmien v IT a v zdravotníctve 

... O ľuďoch, pre ľudí, s ľuďmi 
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Súkromná spoločnosť Svet zdravia, a.s. spravuje t. č. sieť 
ôsmych nemocníc prevažne na Východnom Slovensku 

Svet zdravia – unikátny projekt na Slovensku 

SVET ZDRAVIA 
 

 
 
 
 

 
 Nemocnica s poliklinikou  

Partizánske, n.o. 

Nemocnica s poliklinikou  
Spišská Nová Ves, a.s. 

 

Vranovská nemocnica, n.o. 

 

Nemocnica s poliklinikou  
Trebišov, a.s. 

 

Nemocnica arm. Gen. L. 
Svobodu Svidník, n.o. 

 

Nemocnica s poliklinikou  
sv. Barbory Rožňava, a.s. 

 

Nemocnica A. Leňa  
Humenné, n.o. 

 

Nemocnica s poliklinikou  
Š. Kukuru Michalovce, a.s. 

 

Nemocnice KSK 

Nemocnice PSK Nemocnica TSK 

• Spoločnosť Svet zdravia patrí do skupiny Penta 
Investments 

 

• Optimalizáciou prevádzkovej efektívnosti  sa 
spoločnosti podarilo medziročne znížiť objem 
obchodných záväzkov nemocníc o viac ako 57% 

 

• Zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť v spádovej 
oblasti pre viac ako 616 tisíc obyvateľov. 
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Sieť nemocníc Svet zdravia má jasne definovanú víziu, 
poslanie i hodnoty 

Poslanie 

Svet zdravia je sieťou silných a stabilných regionálnych nemocníc. 

Naším pacientom ponúkame dostupnú, neustále sa zlepšujúcu 

zdravotnú starostlivosť prostredníctvom tímu odborníkov. Otvorená 

komunikácia a individuálny prístup sú pre nás samozrejmosťou. 

Hodnoty 

Orientácia na 
pacienta 

Zdravie, spokojnosť a pohodlie pacienta sú hnacím motorom všetkých 
našich snáh 

Kvalita Dôrazom na odbornosť a štandardné postupy zabezpečujeme vysokú 
kvalitu našich služieb  

Stabilita Naše ciele sú dlhodobé – pre našich pacientov i zamestnancov sme 
spoľahlivým partnerom dnes i v budúcnosti   

Rozvoj 
Pozitívne výsledky a úspechy nás motivujú k neustálemu 
zlepšovaniu našich služieb i zvyšovaniu štandardov poskytovania 
zdravotnej starostlivosti na Slovensku 

Vízia 
Chceme byť prvou voľbou a dôveryhodným stálym partnerom 

v oblasti zdravotnej starostlivosti. 
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HODNOTY 

Medicínsky 

redizajn 
Rast 

Optimalizácia 

nákladov 
Ľudia 

 

 

 

• Jednotné 
postupy v 
podporných 
činnostiach 

• Centralizácia, 
budovanie SCC 

• Optimalizácia 
HR na strane 
THČ a admin. 

 

 

 

• Koncept 
stratégie 
medicínskej 
starostlivosti 

• Budovanie 
kompetenčných 
centier/tímov 

• Efekt siete  

• Dôraz na 
kvalitu pri 
zachovaní 
prevádzkovej 
efektivity 

• Talent 
manažment 

• Motivácia ľudí 

• Organický rast 

• Akvizičný rast 

4 piliere, na ktorých staviame 
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Druhy zmien: 

• Rozvojová  

• Prechodová 

• Celková transformácia 

 

Základné charakteristiky zmeny: 

• Hĺbka zmeny 

• Zložitosť zmeny 

• Pôsobnosť zmeny 

• Tempo zmeny 

• Naliehavosť zmeny 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=zzvbTMuSUISOYM&tbnid=pI199wYdrY1z6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ahrq.gov/teamsteppstools/instructor/fundamentals/module8/igchangemgmt.htm&ei=sBUBU5jvM8O60QXN1IHQDQ&bvm=bv.61535280,d.bGE&psig=AFQjCNE8unSdbz9k3QSbGH0z9EJKcd81OA&ust=1392666374045140
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Problémy / otázky, ktoré sme na začiatku identifikovali 

 

 Môže byť v zdravotníctve reč o zisku? 

 Dopyt prevyšuje ponuku 

 Nedostatok pracovnej sily 

 Ľudia v holdingu nehovoria jednotným jazykom 

 Absentuje dôvera v značku Svet zdravia 

 Pojem sieť / siete sa v zdravotníctve a vo farma  

     biznise  „nenosí“ 
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Naše ciele v SZ sú: 

 Mať motivovaných, vysoko výkonných 
zamestnancov 

 Naši zamestnanci sú stotožnení s 
hodnotami firmy 

 Prínos každého zamestnanca k rozvoju 
našej spoločnosti oceňujeme 
individuálne 

 Rešpektujeme osobnosť a unikátne 
zručnosti každého zamestnanca, ktorý 
je schopný proaktívne a efektívne sa 
nasadiť v prospech firmy. 

 

Ciele v PosAm - e boli: 

 Vytvoriť systém práce 

 Zaviesť v činnostiach poriadok 

 Získať si dôveru našich 
zamestnancov 

 Budovať príslušnosť k značke SZ 
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Svet zdravia – základy, na ktorých staviame a budujeme 
našu značku 

 Líder/lídri – manažment 5 úrovne  

 Posilňovanie pocitu naliehavosti 

 Ľudia –  správni ľudia na správnom mieste  

 Zostavenie vodcovského tímu -  správna koalícia schopná presadiť zmeny, agenti zmeny 

 Komunikácia, komunikácia – horizontálna a vertikálna, pravidelná, neustála, otvorená  

 Získavanie a budovanie dôvery – budovanie partnerstva 

 Čas – konáme rýchlo, flexibilne, pracujeme veľa 

 Podpora tímovosti – sme jeden tím, dokážeme komunikovať 

 

                           
NAŠA VIERA V  ÚSPECH NÁŠHO PROJEKTU 
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Naše prvé kroky na HR ... 

 Popis základných procesov + pozícií + 
kompetencií vrátane rozhraní SCC & 
nemocnice 

 Firemná stratégia, ciele, hodnoty, poslanie 

 HR stratégia  

 Pracovný poriadok 

 Organizačný poriadok 

 Podpisový poriadok 

 Proces vzdelávania 

 Jednotný systém odmeňovania 

 KPIs pre definované skupiny zamestnancov 

 Manažment zmeny 

 

 Krízový manažment 

 

 Zmena firemnej kultúry 

 

 Proklientská orientácia 
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Čo sme zaviedli...  
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Princípy HR práce 

 Transparentnosť 

 Jednoduchosť, zrozumiteľnosť 

 Politika otvorených dverí 

 Efektívnosť 

 Záujem a nadšenie zo strany zamestnancov 
nás posúva dopredu 

 Holistický prístup v pohľade na zamestnanca 
– nielen zamestnanec, ale človek, osobnosť 
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Vedenie ako tím „ťaháme“ za jeden koniec ... 

 

    Spolu sme si uvedomili, že základom úspechu sú: 

  ĽUDIA, ĽUDIA, ĽUDIA, ĽUDIA, ĽUDIA, ĽUDIA,  

KOMUNIKÁCIA, KOMUNIKÁCIA, KOMUNIKÁCIA 
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Svet zdravia je sieťou silných a stabilných regionálnych nemocníc. 

 Našim pacientom ponúkame dostupnú a vysokokvalitnú zdravotnú starostlivosť,  

otvorenú komunikáciu, dôveru a oporu v momentoch, keď ju najviac potrebujú. 

V súčasnosti  spravujeme osem všeobecných nemocníc v košickom, prešovskom  a trenčianskom kraji,  

 sme tak najväčšou sieťou ústavných zdravotníckych zariadení na Slovensku.  

Toto unikátne postavenie nás motivuje k neustálemu zlepšovaniu našich služieb  

ale i k zvyšovaniu štandardov poskytovania zdravotnej starostlivosti v celoslovenskom meradle. 

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o. | Vranovská nemocnica, n.o. | Nemocnica A . Leňa Humenné, n.o. | 

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. |  

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. | Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a.s. |  

Nemocnica s poliklinikou Partizánske n.o. 

Svet zdravia, a.s. Palisády 36, 811 06 Bratislava | Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice  

www.svetzdravia.com  


