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NAŠOU VÍZIOU JE STAŤ SA PRVOU VOĽBOU 
PRE PACIENTOV A INŠPIROVAŤ OSTATNÝCH, 
ABY ZLEPŠILI ZDRAVOTNÍCTVO NA SLOVENSKU.

STARÁME SA O NAŠICH PACIENTOV. 
KAŽDÝ DEŇ. LEPŠÍM SPÔSOBOM.

Berieme ohľad na individuálne potreby našich pacientov a pristupujeme 
k nim s rešpektom. Ceníme si každého ako vlastných kolegov a každého 
príspevok je dôležitý. Navzájom si vypočujeme názory každého z nás. 
Vzájomne si ceníme svoj čas a vedomosti.

Naše povinnosti berieme vážne. Naše úlohy si plníme načas a kvalitne. 
Rozhodujeme sa a čelíme následkom našich rozhodnutí. 
Preukazujeme vodcovstvo a odvahu vo všetkom, čo robíme. 
Cítime sa zodpovední za podanie očakávaných výsledkov 
v súlade s našimi prísľubmi.

Veríme v spoluprácu a vo vzájomnú podporu. Naše ciele môžeme 
dosiahnuť len spolu. Opierame sa pritom o vzájomné schopnosti, 
vedomosti a skúsenosti. Učíme sa vzájomne jeden od druhého 
a vítame konštruktívnu spätnú väzbu.

REŠPEKT

ZODPOVEDNOSŤ

TÍMOVÁ PRÁCA

Predstavuje spôsob, akým sa správame voči ľuďom v rámci 
našej spoločnosti a mimo nej. Spôsob, akým sa správame jeden 
voči druhému, k našim kolegom, partnerom a pacientom 
bez ohľadu na sociálne a iné rozdiely.

Predstavuje spôsob, akým sa správame voči našim 
klientom, a je základom pre všetky naše rozhodnutia.

Predstavuje spôsob, akým jednotlivci 
dosahujú úspech svojho tímu.
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DOPLNENE

MUDr. Vladimír Dvorový, MPH
generálny riaditeľ 

siete polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia                                                                                                                                        

CESTA K VÍŤAZSTVU

VITAJTE

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujem si srdečne vás privítať na tradičnej strategickej konferencii spoločností ProCare a Svet zdravia.  

Jej názov a hlavný leitmotív je 

VYSTÚPME Z RADU.
Je čas vystúpiť z radu, vziať zodpovednosť do vlastných rúk, využiť všetky dostupné nástroje a stať sa 
lídrom pozitívnej zmeny. Ak chceme zmeniť naše zdravotníctvo k lepšiemu, každý z nás musí ísť vlastným 
príkladom. Nečakáme na zadania zhora, naopak, sami vyhľadávame príležitosti na neustále napredovanie. 
Naším poslaním je pozitívne strhnúť väčšinu.

Dnes nás čaká veľmi zaujímavý a intenzívny program. Vytvorili sme v ňom dostatočný priestor na  výmenu 
názorov. Využite, prosím, túto príležitosť a aktívne sa zapojte do diskusie o budúcnosti našich subjektov. 

V závere dňa vyhlásime očakávané výsledky Ligy výnimočných 2019 a dekorujeme najlepších 
zamestnancov, nemocnicu a polikliniku. Pripravené je aj vystúpenie hudobného tria Daniela Heribana. 

Verím, že si dnešnú strategickú konferenciu aktívne užijete a že spolu strávime veľmi inšpiratívny deň. 

S pozdravom

STAŇTE SA LÍDROM 
POZITÍVNEJ ZMENY
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PROGRAM

ŠTVRTOK 28. NOVEMBRA 2019, HOTEL BELLEVUE

08.00 – 09.45 hod.  Registrácia hostí

10.00 hod. ZAČIATOK KONFERENCIE

10.00 – 10.50 hod. Predstavenie stratégie spoločnosti ProCare a Svet zdravia

 Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ ProCare a Svet zdravia

 Andrea Borguľová, riaditeľka pre ľudské zdroje ProCare a Svet zdravia 

10.50 – 11.30 hod. Psychologické zdroje moci a etika

 Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

11.30 – 12.00 hod.  PRESTÁVKA

12.00 – 12.30 hod. Vedenie cez dôveru namiesto riadenia príkazmi?

 Lucia Pašková, CEO Curaden Slovakia

12.30 – 13.00 hod. Budovanie tímov, ktoré sa riadia samy

 Lukáš Bakoš, Managing Director Maxman Consultants

13.00 – 14.30 hod.  OBED

14.30 – 15.00 hod. Prostredie bezpečia a dôvery

 Ján Dubnička, SATISFACTORY 

15.00 – 16.00 hod. Úspešné príbehy z ProCare a Svet zdravia

16.00 – 16.30 hod.  PRESTÁVKA

16.30 – 18.00 hod. Panelová diskusia 

18.00 hod. ZÁVER KONFERENCIE

18.00 – 19.30 hod.  VEČERA

20.30 – 22.00 hod.    Slávnostné vyhlásenie Ligy výnimočných 2019

22.00 – 23.00 hod. Hudobné trio Dana Heribana 

Po 23.00 hod. Spoločenský večer s DJ AZ-Bestom

PIATOK 29. NOVEMBRA 2019

Do 10.00 hod. Odhlásenie hostí z hotelov Bellevue a Atrium

08.00 – 12.00 hod. Fotografovanie laureátov Ligy výnimočných, hotel Bellevue

hoschl
Zvýraznění

hoschl
Zvýraznění
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LIGA VÝNIMOČNÝCH 2019 – FINÁLOVÉ NOMINÁCIE

NAJLEPŠIE ODDELENIE

Nemocnica Spišská Nová Ves
Gynekologicko-pôrodnícke 
oddelenie

MUDr. Štefan Novysedlák
Bc. Katarína Kurtová

Nemocnica Topoľčany Ortopedické oddelenie
MUDr. Otakar Hunák
Mgr. Daniela Futejová

Nemocnica Vranov nad Topľou
Oddelenie všeobecnej 
a úrazovej chirurgie

MUDr. Dušan Sukovský
Mgr. Martina Koscelníková

NAJLEPŠIA AMBULANCIA

Poliklinika Betliarska, Bratislava Pediatrická ambulancia
MUDr. Mária Krajčírová, PhD. 
Darina Durajová

Poliklinika Central, Bratislava Stomatologická ambulancia
MUDr. Natália Gálisová
Regína Háberová

Nemocnica Svidník
Ambulancia klinickej onkológie 
a hematológie

MUDr. Erika Hnátová
Martina Gajdošíková 
Emília Kolesárová

NAJLEPŠÍ LEKÁR

Nemocnica Partizánske MUDr. Gabriel Krbúšik 
Oddelenie anestéziológie 
a multiodborovej intenzívnej 
starostlivosti/námestník LPS

Nemocnica Rimavská Sobota MUDr. Sharifullah Azizi 
Oddelenie anestéziológie 
a intenzívnej medicíny/primár

Nemocnica Rožňava MUDr. Ľudovít Chalányi, MBA Rádiodiagnostické oddelenie/primár

NAJLEPŠIA  SESTRA/PÔRODNÁ ASISTENTKA
Nemocnica Banská Štiavnica Eva Daumová Oddelenie dlhodobo chorých

Nemocnica Galanta Bc. Katalin Jakoda Rátz Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Nemocnica Topoľčany PhDr. Eva Hulová 
Oddelenie chirurgie a centrálne 
operačné sály 

NAJLEPŠÍ OSTATNÝ ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK

Poliklinika Prešov Monika Fedorová 
Oddelenie fyziatrie, balneológie 
a liečebnej rehabilitácie

Nemocnica Trebišov Dionýz Kačo JZS oftalmológia

Nemocnica Žiar nad Hronom Slavomír Imriš Rádiologické oddelenie

NAJLEPŠÍ PRACOVNÍK PREVÁDZKY A PODPORY
Centrála ProCare Svet zdravia Ľuboš Doršic Hlavný farmaceut

Centrála ProCare Svet zdravia Anton Kušnír Manažér CRM a produktov 

Centrála ProCare Svet zdravia Alexandra Pojdáková Manažérka kontrolingu

TALENT ROKA
Nemocnica Dunajská Streda MUDr. Adam Harajda Ortopedické oddelenie

Nemocnica Galanta MUDr. Eva Gödöllová Neurologické oddelenie

Nemocnica Michalovce MUDr. Veronika Štrbaňová Pediatrické oddelenie
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PROFILY EXTERNÝCH HOSTÍ KONFERENCIE

Lucia Pašková posledných 14 rokov viedla firmu, ktorej produkty CURAPROX sa stali na 
Slovensku synonymom ústnej hygieny. Je vášnivou ambasádorkou ľudských práv, ekológie 
a vzdelávania. Tretinu svojho pracovného času venuje neziskovým projektom a vie ako cez 
hodnoty vytvoriť love brand.

Vyštudoval fakultu všeobecného lekárstva UK v Prahe. Pracoval ako psychiater a vedecký 
pracovník vo Výskumnom ústave psychiatrickom a ako univerzitný učiteľ na 3. lekárskej fakulte 
UK, ktorej bol aj dekanom v rokoch 1990-97. V súčasnej dobe je riaditeľom Národného ústavu 
duševného zdravia v Klecanoch a je prednostom Kliniky psychiatrie a lekárskej psychológie 
na 3. lekárskej fakulte UK v Prahe. V rokoch 2004-11 pôsobil ako profesor psychiatrie na 
univerzite P. J. Šafárika v Košicach. Prednášal na univerzitách v Kanade a USA, pôsobí vo 
vzdelávacích inštitúciách v Dánsku a Rakúsku. Je zaslúžilým členom (fellow) britskej Royal 
College of Psychiatrists a Americkej Psychiatrickej Asociácie, zakladajúcim členom Učené 
společnosti České Republiky a členom mnohých medzinárodných i domácich odborných 
spoločností. Od r. 2004 do februára 2011 bol prezidentom Českej lekárskej akadémie.  
V rokoch 2007-08 bol prezidentom Európskej Psychiatrickej Asociácie (EPA) a v rokoch  
2008-09 prezidentom Federácie Európskych Lekárskych Akadémií (FEAM). Publikoval  
viac ako 200 odborných prác z oblasti psychoneuroendokrinológie, psychofarmakológie  
a psychiatrie.

Lucia Pašková, CEO Curaden Slovakia, pochádza z lekárskej rodiny a porozpráva ako viesť 
efektívne viac než 50-členný tím. Ukáže, že služba tímu, vzájomná dôvera a open book man-
agement prináša lepšie výsledky ako riadenie. 

V prednáške bude prezentovaný psychoanalytický (Freud, Adler), etologický (Lorenz) a so-
ciobiologický (Price) pohlaď na psychologické zdroje moci a budú priblížené etické otázky 
súčasnosti, ktoré spočívajú hlavne v ťažko riešiteľných dilémach v rámci etiky deontologickej 
a utilitárnej, medzi ktorými ľudské rozhodovanie stále „preklápa“ a je v tomto zmysle nenah-
raditeľným, čo spôsobuje legislatívne problémy napr. pri uvádzaní plne samo riaditeľných 
automobilov do prevádzky.

Lucia Pašková

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. 

Vedenie cez dôveru namiesto riadenia príkazmi?

Psychologické zdroje moci a etika
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PROFILY EXTERNÝCH HOSTÍ KONFERENCIE

Jána celý profesijný život sprevádza aj živí komunikácia. Interpersonálna komunikácia, na 
základe poznatkoch o mozgu, sa stala jeho vášňou aj profesiou. Ján je komunikačný stratég, 
medzinárodne certifikovaný kouč a zakladateľ spoločnosti SATISFACTORY. Venuje sa komu-
nikačnej inteligencii a vedomej komunikácii, zmene kultúry vo firmách, rozvoju lídrov a tímov. 
Je autorom dvoch kníh: Vytvorte si život, po akom túžite a Chce to len odvahu. V roku 2011 
vyštudoval Neuro Coaching (NeuroLeadership Group), kde vznikol jeho záujem o neurovedy. 
Pol roka sa učil priamo od „praotca“ koučovania a autora metódy Inner Game, Tima Gallweya. 
Aktuálne pracuje so škótkou Sandrou Wilson, MCC  a vzdeláva sa v systémovo – dynamick-
om tímovom koučovaní. Je členom Medzinárodnej federácie koučov ICF (International Coach 
Federation). Ako kouč, lektor, facilitátor a konzultant si na Slovensku a v Českej Republike 
získal stabilnú pozíciu medzi odbornou verejnosťou.  U širokej verejnosti rezonuje svojimi kni-
hami “Chce to len odvahu” a “Vytvorte si život po akom túžite”. Ján verí, že kvalita nášho 
života, závisí od kvality nášho myslenia. Preto napomáha pozitívnym zmenám zlepšovaním 
kvality myslenia.

Dosiahnutie vyššej úrovne a úspechu akejkoľvek organizácie závisí na kvalite jej kultúry, ktorá 
závisí na kvalite jej vzťahov, tie závisia na kvalite komunikácie. Takže z toho vychádza, že vir-
tuóz medziľudských vzťahov je lídrom budúcnosti. Táto virtuozita je zručnosť, ktorá sa dá rozví-
jať. Ako vytvárať prostredie bezpečia a dôvery? Ako motivovať ľudí?, Ako zmeniť organizačnú 
kultúru?, Ako zmeniť postoj manažérov?, Ako priviesť tímy k tomu, aby prevzali zodpovednosť?, 
Ako zlepšiť tímovú prácu a spoluprácu?, Ako priviesť manažérov k tomu, aby dôverovali svojim 
tímom? Väčšina otázok týkajúcich sa zmien v organizáciách má rovnakú formu:  “Ako zmeniť 
iných ľudí?” Organizácie sa stávajú zdravšie,  keď meníme seba namiesto  druhých. A celé to 
začína tým, ako premýšľame o organizácii  – ako o stroji, hierarchii alebo meste či komunite? 
Management 3.0 hovorí: „Manažujte systém, nie ľudí.“ Odpoveď je v pestovaní a rozvíjaní 
celého systému. My sami nikoho motivovať nemôžeme, ale môžeme vytvárať prostredie bez-
pečia a dôvery.

Ján Dubnička, PCC (ICF)Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. 

Budovanie prostredia bezpečia a dôvery

Absolvent psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave a manažmentu na UBC Sydney 
v Austrálii.  Od roku 2009 je Managing Directorom spoločnosti Maxman Consultants, slobod-
nej firmy, kde si ľudia navzájom nastavujú platy a spoločnosť funguje na nehierarchických 
princípoch dospelých organizácií.  Vo voľnom čase sa venuje neziskovým projektom zamer-
aným na zlepšovanie školstva, pomoc a podporu študentov a pedagógov.

Krátky príbeh transformácie firmy z hierarchicky riadenej na samoriadiacu. Budeme sa rozprávať 
o tom, či sú ľudia schopní fungovať samostatne a bez hierarchie, či je možné vytvoriť prostredie, 
v ktorom sú manažéri nadbytoční, pretože tím, alebo firma dokáže fungovať aj bez nich.

Lukáš Bakoš

Budovanie tímov, ktoré sa riadia samé.
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ORGANIZAČNÉ POKYNY

Organizačný tím konferencie 

Pokyny pre hostí ubytovaných v hoteli Atrium

Ľubica Šipošová

Zuzana Adamčíková

Andrea Borguľová

Janka Fedáková

Tomáš Kráľ

Monika Lóciová

Zuzana Barobinová

Martin Havlík

PR špecialista,
PR podpora konferencie

Manažér sociálnych medií, 
podpora organizácie konferencie

Manažér sekretariátu, 
ubytovanie hostí konferencie

Brand manažér, 
grafický dizajnér konferencie

Manažér úseku marketingu 
a komunikácie, moderátor konferencie

Brand manažér, 
Organizácia a technické zabezpečenie

Brand manažér, podpora 
organizácie konferencie

HR riaditeľka PCSZ, autorka 
ideového konceptu konferencie

Vážení hostia, vezmite, prosím na vedomie, že zo strany organizátora konferencie NIE SÚ hradené nasledovné položky:

Stravovanie 
 28. 11. 2019 obed a večera sú zabezpečené v hoteli Bellevue
 28. 11. 2019 raňajky sú podávané v hoteli Átrium 

v čase od 7.00 do 10.00 hod.

Kyvadlová doprava 
Dňa 28. 11. 2019 je zabezpečená pre hostí hostí, ktorí sú 
ubytovaní v hoteli Atrium kyvadlová doprava 8-miestnym 
minibusom v nasledovných časoch: 

ATRIUM - odchod mikrobusu do hotela Bellevue 28. 11. 2019

  08.30 - 09.45 hod.  18.00 - 20.15 hod.
  13.00 - 14.15 hod.  22.00 - 24.00 hod. 

Čas jazdy jedným smerom je max. 5 minút. 
Mikrobus sa vráti vždy po naplnení kapacity.

 Konzumácia z minibaru v izbe (hradí si každý hosť sám).
 Masáže (bezplatné je len využitie wellnessu).
 Akákoľvek konzulácia v Lobby bare a bare Luculus

 Konzumácia destilátov počas večerného programu 
 (pivo a víno podávané pri kongresovej sále sú grátis).


