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Cieľom konferencie bolo za účasti zástupcov štátnych inštitúcií, mimovládnych organizácií 

a komunít prezentovať súčasný stav vzdelávania, výskumu a praxe verejného zdravotníctva 

(VZ) na Slovensku a zároveň vytvoriť priestor pre hľadanie nových možností a perspektív 

interdisciplinárnej, medzirezortnej a medzinárodnej spolupráce. 

 

1. Približne 80 účastníkov konferencie reprezentovalo štátne a neštátne inštitúcie (MZ SR, 

MPSVR SR, ÚVZ SR, RÚVZ, SZU, TU, PU, UPJŠ, regionálna kancelária WHO), 

mimovládne organizácie (OZ Radosť, Pohľad, Klub cystickej fibrózy, Filia n.o.) 

a komunity (KÚ Košice). Pre ďalšiu efektívnu prácu na poli verejného zdravia je potrebný 

rozvoj a pokračovanie spolupráce medzi štátnymi inštitúciami, mimovládnymi 

organizáciami a komunitami. 

2. V priebehu konferencie sa z iniciatívy zástupcu WHO v SR uskutočnili dve veľmi 

podnetné panelové diskusie k pripravovanému návrhu zákona o verejnom zdravotníctve. 

3. Konferencia svojím programom vytvorila priestor pre hľadanie nových možností a 

perspektív interdisciplinárnej, medzirezortnej a medzinárodnej spolupráce, pretože 

priamymi aktívnymi účastníkmi konferencie boli aj naši holandskí partneri - reprezentanti 

Európskej asociácie verejného zdravotníctva, Holandskej federácie verejného 

zdravotníctva a Národného inštitútu pre verejné  zdravotníctvo a životné prostredie, ktorí 

ponúkli SR pomoc a spoluprácu pri riešení akýchkoľvek otázok spojených 

s problematikou verejného zdravotníctva.  

 

 

Na konferencii bolo opakovane zdôraznených niekoľko tematických okruhov, ktorých riešenie 

považuje odborná verejnosť za veľmi dôležité. Išlo o nasledujúce oblasti: 

 

1. nedostatočná dostupnosť a hodnovernosť informácií 

o verejnom zdraví a determinantoch zdravia, chýbajúce sledovanie zdravotného stavu 

obyvateľov prostredníctvom indikátorov umožňujúcich medzinárodné porovnania 

s ďalšími  krajinami Európy; 

2. nedostatočná prezentácia systému VZ prostredníctvom web-stránky MZ SR 

- zoznam inštitúcií a organizácií pôsobiacich vo VZ, legislatívny rámec a podobne; 

3. chýbajúce trvalo udržateľné financovanie systému VZ 

zahrňujúce nielen štátne, ale aj mimovládne organizácie; 

4. problematika duševného zdravia. 
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Z diskusií prebiehajúcich počas celej konferencie boli navrhnuté nasledujúce možné cesty 

riešenia vyššie uvedených okruhov: 

 

1. hľadať možnosti vytvorenia jednotného informačného systému, 

ktorý bude zhromažďovať informácie o verejnom zdraví, determinantoch zdravia 

a  zabezpečí aj dostupnosť týchto informácií pre širokú odbornú a laickú verejnosť; 

 

2. zriadenie samostatnej podstránky Verejné zdravotníctvo v rámci web-stránky MZ SR; 

 

3. vytvorenie vnútorného grantového systému v rámci MZ SR  

-  napríklad Fondu verejného  zdravia, alebo grantového systému porovnateľného 

so systémami existujúcimi v iných rezortoch (VEGA, APVT),  alebo nadrezortného 

fondu, poskytujúceho možnosť trvalo udržateľného financovania jednotlivých vybraných  

zložiek systému VZ (podpora a rozvoj zdravia, prevencia ochorení) pre všetky subjekty 

pracujúce na poli verejného zdravia; 

 

4. riešenie problematiky duševného zdravia cestou medzirezortnej spolupráce 

– predovšetkým je potrebná spolupráca MZ, MŠ a MPSVR SR. 
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