
Kto robí vedu a výskum vo verejnom zdravotníctve? II 

Po roku 1989 sa vedecko-výskumná základňa Ministerstva zdravotníctva (MZd) 

„dezintegrovala“, po slovensky povedané bola rozprášená s tým, že vedu, výskum a inovácie 

z dnešného pohľadu budú vykonávať vysoké školy(?!). 

Či sú tieto podmienky naozaj na dnešnú dobu na požadovanej úrovni, môžeme diskutovať 

aj v súvislosti s množstvom finančných prostriedkov, ktoré vynakladá (nevynakladá) štát na túto 

činnosť. 

Z pohľadu verejného zdravotníctva to nebolo najšťastnejšie riešenie. Výhodou sa javila 

skutočnosť, že z Výskumného ústavu preventívneho lekárstva (VÚPL), ktorý vybudoval prof. 

MUDr. Juraj Červenka, CSc, sa stala Slovenská zdravotnícka univerzita. On by si určite zaslúžil 

bustu alebo aspoň obraz v Aule rektora. 

Integrálnou súčasťou práce ÚVZ SR a vybraných RÚVZ je a malo by byť vykonávanie 

vedy a výskumu podľa § 5 ods. 4 písm. b) a § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane a podpore verejného zdravia, prípadne ustanovenia § 26a ods. 11 zákona č. 172/2005 

Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č.575/2001 

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.  

(RÚVZ Banská Bystrica má vydané Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj č.: 

2012-12740/35069:1-11-MŠVVaŠ. ÚVZ SR má vydané osvedčenie o spôsobilosti vykonávať 

výskum a vývoj č.: 2013.) 

V praxi teda môžu podávať žiadosti o nenávratný príspevok na vedu a výskum len ÚVZ 

SR a RÚVZ Banská Bystrica. 

Orgány verejného zdravotníctva majú nezastupiteľné miesto pri identifikácii 

hlavných problémov v súvislosti s problematikou verejného zdravia, určujú stratégie 

efektívneho riešenia týchto problémov, navrhujú a realizujú účinné intervenčné opatrenia a 

hodnotia a interpretujú dosiahnuté výsledky. 

Niekoľko riadkov zo „zaprášených zdravotníckych histórií“ a pohľad z roku 1965, 

Slovenská národná rada: 

Základným predpokladom pre zvyšovanie odbornej úrovne starostlivosti o zdravie je 

rozvíjanie vedecko-výskumnej činnosti v zdravotníctve: 

V súvislosti s pripravovaným zákonom č. 20/1966 Zb. o ochrane zdravia ľudí, prerokovala 

Slovenská národná rada 31.3.1965 dokument, ktorý by sme dnes označili ako dôvodová správa, 

kde sú podrobne rozobrané a vysvetlené názory, postoje a smerovanie činnosti zdravotníctva:  

...Ako príloha k novému zdravotníckemu zákonu je pripravená vyhláška o sústave 

zdravotníckych zariadení, v ktorej sú stanovené kategórie a typy jednotlivých zdravotníckych 

zariadení. Na tomto podklade vypracovaná sieť zdravotníckych zariadení vychádza z 

podrobného rozboru vývoja chorobnosti, odhadu vývoja počtu obyvateľstva a jeho štruktúry, 

geografických a ekonomických pomerov príslušných oblastí. Táto sieť je spracovaná nielen 

pre ambulantné zariadenia a nemocnice, ale aj pre ostatné zdravotnícke zariadenia, ako sú 

dojčenské ústavy, detské domovy, ozdravovne, odborné liečebné ústavy, liečebne, nočné 

sanatóriá, lekárne a zariadenia hygienicko-protiepidemickej služby. 



V súčasnosti (2017) sú stále ešte niektoré otázky v svislosti s výskytom tuberkulózy 

otvorené, je tu pohľad do roku 1965: 

…V boji proti tuberkulóze za posledné roky zaznamenávame systematický pokles novozistených 

ochorení a úmrtí na tuberkulózu. Napriek tomu je epidemiologická situácia tuberkulózy na 

Slovensku zatiaľ oproti celoštátnemu priemeru ešte stále nepriaznivá. Prejavuje sa to vo vyššej 

incidencii a prevalencii a v tom, že pomerne veľká časť nových tuberkulóznych ochorení 

vzniká v nižších vekových skupinách – do 35 rokov. Závažná je aj tá skutočnosť, že u 

novozisťovaných ochorení je ešte stále pomerne vysoké percento (37, 9 % v roku 1964) 

rozpadových foriem. 

V šesťdesiatych rokoch 20.storočia bol enormný zájem o riešnie otázok životného a 

pracovného prostredia v rámci daných možností na pozadí industrializácie celej republiky, ale 

Slovenska zvlášť. 

V nasledujúcich riadkoch je vidieť evidentná snaha (ktorá sa aj zrealizovala) o 

inštitucionalizáciu vedy a výskumu v hygiene a epidemiológii, z ktorých sme začali budovať to, 

čomu dnes hovoríme verejné zdravotnictvo. 

…Na riešení osobitných problémov pracovného prostredia, racionálnej výživy, zdravotníckej 

výchovy a pod. zúčastňujú sa bezprostredne tiež ústavy riadené Povereníctvom SNR pre 

zdravotníctvo, ako napr. Ústav hygieny práce a chorôb z povolania, Výskumný ústav výživy 

ľudu, Slovenský ústav zdravotníckej osvety a ďalšie. 

…Na Slovensku v rámci rezortu zdravotníctva je lekársky výskum zabezpečovaný 

prostredníctvom vedecko-výskumnej a vývojovej základne Povereníctva SNR pre zdravotníctvo, 

ktorú tvorí spolu 9 zariadení. Z tohto počtu 6 ústavov má priznaný charakter výskumných 

ústavov hygienicko-protiepidemického a liečebno-preventívneho smeru. Vedecko-výskumná 

činností týchto ústavov je zameraná na plnenie výskumných úloh štátnych a rezortných, 

pričom osobitná pozornosť je venovaná riešeniu regionálnej zdravotníckej problematiky… 

Áno bolo to deväť zariadení pre vedu a výskum! 

Povereníctvo SNR pre zdravotníctvo v súlade s požiadavkami na rozvoj lekárskej vedy venuje 

veľkú starostlivosť budovaniu vedecko-výskumnej a vývojovej základne a vytváraniu 

kádrových i materiálnych predpokladov pre skvalitňovanie a prehlbovanie výskumnej činnosti. 

V posledných rokoch priaznivo sa vyvíja rast vedeckých pracovníkov, pričom sa kladie zvýšený 

dôraz na ich výber, kvalitu výchovy a na posilňovanie základných výskumných odborov, najmä 

fyziológie, biochémie, biofyziky, fyzikálnej chémie a ďalších. 

Rozvoj výskumných ústavov je do určitej miery brzdený súčasnou nepriaznivou situáciou v ich 

umiestnení. Povereníctvo SNR pre zdravotníctvo spolu s príslušnými orgánmi zabezpečuje 

odstránenie tohto nedostatku výstavbou ústavov hygienickoprotiepidemického zamerania do 

roku 1970 a ďalším budovaním priestorov pre umiestnenie ústavov liečebno-preventívneho 

smeru v účelových budovách po roku 1970. Táto preferencia ústavov hygienicko-



protiepidemického smeru je daná aj celkovou orientáciou zdravotníctva na riešenie problémov 

životného a pracovného prostredia z hľadiska hygieny. 

Pokračovanie. 
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