
Kto robí vedu a výskum vo verejnom zdravotníctve?  I. 

Škandalózne prerozdelenie prostriedkov na vedu a inovácie, o ktorom rozhodla Výskumná 
agentúra – Sprostredkovateľský orgán OP VaI – VA  zasiahlo, čo si určite nikto nevšimol, aj 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. 

Kto by si z bežných ľudí a aj kolegov z univerzít alebo SAV pomyslel, že RÚVZ so sídlom 
v Banskej Bystrici sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok. 

Na prvý, ale naozaj len na prvý pohľad to vylučuje už aj názov inštitúcie. Úrad a veda a výskum? 
Ale: 

Podľa §6 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov „...Regionálny úrad verejného zdravotníctva a) 
zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné 
zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti...“. 

Majúc na pamäti implementáciu nášho základného zákona, sme sa usilovali v rámci svojich 
možností a schopností podľa litery zákona naplniť naše poslanie a využiť naše odborné kapacity, 
ktoré sú viac ako dostačujúce na to, aby sme úspešne zavŕšili projekt, o ktorý sme sa uchádzali: 

NFO313010C231- Znižovanie negatívnych dopadov na zdravie človeka zo zaťaženia rizikovými 
faktormi životného a pracovného prostredia. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici má dlhodobé a úspešné 
skúsenosti s riešením medzinárodných a domácich projektov. Je ich mnoho: 
0TUhttp://www.vzbb.sk/sk/projekty/index.phpU0T. 

Úspešné riešenie aj medzinárodných projektov malo korene v tom, že medzinárodné agentúry, 
keď sa presvedčili o kompetentnosti nášho úradu vykonávať vedu a výskum vo verejnom 
zdravotníctve, začali s nami spolupracovať a výsledkom je 34 domácich a 0TUmedzinárodných 
projektovU0T. 

V rokoch 2017 – 2019 sa budú riešiť dva už schválené projekty podporené MZ SR. 

Nielen projekty, ale celková odborná a vedecká úroveň Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, má odraz aj v prednáškovej a 0TUpublikačnej činnosti 
pracoviskaU0T s primeranou citačnou odozvou. 

V prípade, že by niekto dočítal až potiaľto, uvádzame tabuľku: 

http://www.vzbb.sk/sk/projekty/index.php�
http://www.vzbb.sk/sk/projekty/prehlad_medzinar_projektov.pdf�
http://www.vzbb.sk/sk/projekty/prehlad_medzinar_projektov.pdf�
http://www.vzbb.sk/sk/publikacie/index.php�
http://www.vzbb.sk/sk/publikacie/index.php�


Prehľad publikačnej činnosti a citovanosť prác vo Web of Sience 
 zamestnancov RÚVZ Banská Bystrica za roky 2012-2016 

Roky 

Vedecké práce 
monografického 

charakteru 

Vedecké práce 
v karent. 

časopisoch a recenz. 
zborníkoch 

Vedecké práce 
v nekarent. 
časopisoch 
a nerecenz. 
zborníkoch 

Abstrakty 
a príspevky 

vedeckých prác na 
konferenciách 

Odborné práce 

Citovanosť 
vo Web of 

Science 
(WOS) 

domáce zahraničné domáce zahraničné domáce zahraničné domáce zahraničné domáce zahraničné  

2012 3 0 15 9 2 2 36 8 4 1 1114 

2013 3 0 3 7 7 2 26 3 0 1 1067 

2014 2 0 1 12 3 0 36 2 6 0 1049 

2015 8 0 10 16 0 0 36 4 6 0 876 

2016 3 1 4 12 0 0 47 5 12 0 798 

 

Uvedená citovanosť je porovnateľná s hociktorou katedrou, ústavom verejného zdravotníctva. 

Vykonávanie vedy a výskumu musí byť aj administratívne potvrdené, a to Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky takéto 0TUosvedčeniaU0T majú. 

Pokračovanie. 

 

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc. 
regionálny hygienik 
a generálny tajomník služobného úradu 

http://www.vzbb.sk/sk/urad/osvedcenie_vyskum_vyvoj.pdf�

