
 

Správa zo stretnutia odborníkov v rámci projektu PHIRE 

„Inovácia a výskum vo verejnom zdravotníctve v Európe“ 

25. apríla 2012, 13:00-15:30, MZ SR, Bratislava, SR 

 

Pozvané organizácie: 

MZ SR (štátny tajomník, vedecká rada, sekcia zdravia, sekcia európskych programov a projektov, NCP DG 
SANCO); MŠ SR (APVV - rada pre lekárske vedy, VEGA - komisia pre lekárske a farmaceutické vedy, ASFEU – 
sekcia implementácie OP VaV); Úrad verejného zdravotníctva SR; vysoké školy (UK LF, SZU FVZ, UPJŠ LF); MVO 
(Medzinárodný vyšehradský fond, Nadácia otvorenej spoločnosti, Slovenská asociácia pre vedu a aplikovaný 
výskum, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, NCP bod 7RP – Zdravie) 
 

Účastníci stretnutia (pozvaných - 23, prítomných - 9, ospravedlnená neúčasť - 7):  

Burajová B. (NOS), Čislák V. (MZ SR), Danko J. (APVV), Katreniaková Z. (SAVEZ), Nováková J. (ÚVZ SR), 
Palkovičová Ľ. (SZU FVZ), Potúčková J. (WHO SR), Rajničová-Nagyová I. (UPJŠ LF), Sedláková D. (WHO SR) 
 

Hlavný cieľ PHIRE: Posilnenie výskumu vo verejnom zdravotníctve v Európe 

Ciele stretnutia: Vytvoriť priestor pre spoločnú diskusiu o výskume vo verejnom zdravotníctve v SR (VZ) 

   - súčasné podmienky a možnosti ďalšieho smerovania 

 

Účastníci stretnutia dospeli k nasledujúcim záverom a odporúčaniam: 

 

1) Posilnenie výskumu vo VZ na národnej úrovni 
 

• Priority výskumu vo VZ sú v súčasnosti zahrnuté v dokumente MZ SR „Prioritné okruhy vedecko-
výskumnej problematiky slovenského zdravotníctva na roky 2012–2015 - Zoznam podporovaných 
oblastí na rok 2012“ (schválený 5.3.2012). 

- Tento dokument odporúčame prepracovať tak, aby prioritné okruhy a cieľové skupiny (napr. deti, 
adolescenti, marginalizované skupiny) stanovené pre výskum vo VZ vychádzali z analýz trendov vývoja 
zdravotného stavu obyvateľov SR ako aj z poznatkov a skúseností z iných krajín EÚ.  

- Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie MZ SR odporúčame zverejniť len v prípade, že výška 
rozpočtu na dotácie z kapitoly MZ SR na príslušný rok bude vopred schválená.  

 

• V rámci organizačnej štruktúry MZ SR nie sú vytvorené adekvátne podmienky pre efektívne zabezpečenie 
činností v oblasti VZ (vrátane výskumu), ktoré ministerstvu vyplývajú zo Zákona č. 355/2007 Z.z. 
o verejnom zdravotníctve, §4. 

- V rámci štruktúry MZ SR preto odporúčame rozvíjať činnosť Projektovej jednotky prípadne zriadiť 

organizačnú jednotku (sekciu, odbor), v súčinnosti s ktorou bude môcť štátny tajomník koordinovať 
a zabezpečovať aj ďalšie činnosti v oblasti VZ v zmysle Organizačného poriadku MZ SR (čl. 6, bod 3). 

 

• Výskumnú základňu pre výskum vo VZ tvoria v súčasnosti najmä vysoké školy (v zmysle Zákona č. 
131/2002 Z.z.). Podľa aktuálnej legislatívy sa na vykonávaní výskumu v oblasti verejného zdravia majú 
podieľať aj ÚVZ SR spolu s RÚVZ (Zákon č. 355/2007 Z.z., §5 ods. 4b a §6 ods. 3a). 



- Nakoľko ÚVZ SR a RÚVZ nedisponujú dostatočnými ľudskými zdrojmi v oblasti projektového 
manažmentu, odporúčame vytvoriť podmienky pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov v tejto oblasti 
a/alebo vytvorenie pracovných pozícií výskumných pracovníkov v rámci vybraných odborov (napr. 
odbor epidemiológie, podpory zdravia).  

- Súčasne odporúčame budovať partnerstvá s ďalšími organizáciami v rámci existujúcej výskumnej 
základne pre výskum vo VZ (napr. vysoké školy, MVO, NCZI, SAV).  

 

2) Posilnenie prepojenia výskumu vo VZ na národnej úrovni s európskym výskumom vo  VZ 
 

• V porovnaní s jednotlivými členskými štátmi EÚ sú celkové výdavky na vedu a výskum v SR jedny 
z najnižších (v roku 2009 to bolo 0,48% z HDP SR oproti 2,01% z HDP priemeru EÚ-27), pričom sa dá 
predpokladať, že tento stav sa v najbližšom období výrazne nezmení. Výskum vo VZ patrí k jednej 
z najviac poddimenzovaných oblastí výskumu v SR. 

- Jedným z možných dočasných riešení posilnenia výskumu vo VZ je zlepšenie čerpania finančných 

prostriedkov zo zahraničia, najmä cez väčšie zapojenie sa SR do projektov v rámci EÚ (DG SANCO, 
7RP, Štrukturálne fondy). V tejto súvislosti odporúčame zvýšiť záujem a motiváciu zamestnancov 

vysokých škôl podieľať sa na riešení medzinárodných projektov napr. prostredníctvom zriadenia 
projektových oddelení zamestnávajúcich odborníkov v oblasti projektového manažmentu. V rámci 
plánovania rozpočtu pre činnosť ÚVZ SR a RÚVZ, vysokých škôl a MVO tiež odporúčame alokovať 

finančné zdroje potrebné pre splnenie podmienky finančnej spoluúčasti pri zapojení sa SR do týchto 
projektov.   

 

Prečo posilnenie výskumu vo verejnom zdravotníctve? 
 

 Predlžujúca sa stredná dĺžka života a starnutie európskej populácie predstavujú významné zmeny, ktoré sú 
dôkazom zlepšujúcich sa systémov zdravotnej starostlivosti. Tieto zmeny na druhej strane vyvolávajú tlak na udržateľnosť 
súčasných sociálnych systémov a sú spojené s narastajúcim počtom rokov stratených kvôli životu s chronickým ochorením. 
Kľúčovou odozvou na tieto zmeny by preto mala byť nie len orientácia na ďalšie predlžovanie života, ale predovšetkým na 
zvýšenie počtu rokov prežitých v dobrom zdraví. 

 Pridanie rokov k životu a pridanie života k rokom môže byť dosiahnuté prostredníctvom podpory zdravšieho 
spôsobu života a znižovaním nerovností v zdraví (napr. podporou zdravého životného štýlu a rozvíjaním kultúry prevencie 
u detí a adolescentov, podporou aktívneho starnutia, implementáciou komplexného modelu starostlivosti o chronicky 
chorých). Účinnosť takýchto opatrení si vyžaduje multidimenzionálny prístup a medzisektorovú spoluprácu, a preto sa 
stáva prioritou verejného zdravotníctva v 21. storočí. 

 Systémy verejného zdravotníctva patria k dôležitým nástrojom dosiahnutia cieľov formulovaných v rámci 
existujúcich a pripravovaných európskych stratégií (Together for Health 2008-2013, Europe 2020, Health 2020). Ich 
efektívnosť si vyžaduje vzájomnú súčinnosť praxe, výskumu, vzdelávania a politík na rôznych úrovniach. 

 Mnohé ochorenia vznikajú v súčasnosti v dôsledku vzájomného pôsobenia behaviorálnych a environmentálnych 
faktorov. Inovácia systémov zdravotnej starostlivosti v zmysle vytvárania takých systémov, ktoré budú viac orientované na 
podporu zdravia a primárnu prevenciu, je preto nevyhnutná (McCarthy, 2011, dostupné online 3. mája 2012, 
http://download.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140673611607277.pdf). 

 Výskum vo verejnom zdravotníctve sa uskutočňuje na populačnej a organizačnej úrovni, s využitím mnohých 
odborov od lekárskych vied, cez vedy spoločenské a prírodné, až po vedy o riadení. Zvýšenie investícií do tohto výskumu a 
získanie poznatkov založených na dôkazoch je základným predpokladom formovania nových lepšie udržateľných 
zdravotných a sociálnych systémov.  

 

Správu pripravili: MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD. a  Iveta Rajničová–Nagyová, PhD. 

Košice, 4. mája 2012 


