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Aktivity MZ SR súvisiace s VaI 
do roku 2013 

�  Vedecká rada MZ SR (poradný orgán ministra) 

�  Dotácie na vedu a výskum z kapitoly MZ SR 



Aktivity MZ SR súvisiace s VaI 
od roku 2013/14 (IZP) I. 

�  Strategický rámec v oblasti starostlivosti o zdravie pre 
roky 2014 až 2030.  (18. 12. 2013) 

�  Základný dokument, ktorý určuje smerovanie zdravotnej 
politiky v strednodobom a dlhodobom horizonte. 

�  Implentačné plány sú v procese prípravy. 

�  Stratégia výskumu a inovácii pre inteligentnú 
špecializáciu Slovenskej republiky – RIS3 

�  Biomedicína a biotechnológie ako oblasť špecializácie - MZ 
ako gestor. 



Aktivity MZ SR súvisiace s VaI 
od roku 2013/14 (IZP) II. 

�  Operačný program Výskum a inovácie 
�  “Strategický výskumný program, ktorý bude z časového 

hľadiska pokrývať celé programové obdobie 2014 - 2020. 
Pod strategickým výskumným programom sa myslí 
konkretizácia obsahovej náplne príslušnej oblasti 
špecializácie v rámci dostupných kapacít výskumu a vývoja 
a perspektívnych oblastí podľa RIS3 SK (kapitola č. 4 RIS3 
SK), vrátane finančnej alokácie určenej pre prslušnú oblasť 
špecializácie.” 

�  Akčný plán implementácie RIS3 pre roky 2014 – 2016. 
Systém riadenia výskumu a inovácií (v MPK) 



Aktivity MZ SR súvisiace s VaI 
od roku 2013/14 (IZP) III. 

�  Rada vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a 
inovácie 

�  Stratégia výskumu a vývoja v Slovenskej republike do 
roku 2020 v oblasti: Biomedicína a Biotechnológia 

�  Implementácia inovácií prostredníctvom činnosti IZP 

�  Participácia IZP na príprave konkrétneho projektu H2020 
so širokou medzinárodnou účasťou (New models of care) 



Kompetencia MZ SR ako ÚOŠS 

�  MZ SR podľa štatútu o.i: 

�  „...stará sa o rozvoj lekárskej vedy, biomedicínskych vied, 

o výskumnú činnosť v zdravotníctve a o uplatňovanie 

výsledkov vedeckého výskumu v praxi,...“ 

�  „...zriaďuje štátne ...zdravotnícke vedeckovýskumné a 

vývojové pracoviská...“ 



Čo to v praxi znamená? I. 

�  Politiky – Programy – Projekty 

�  Stratégia výskumu a inovácií v oblasti biomedicíny a 
zdravotníckych technológií (Stratégia MZ – v príprave) 

�  Implementácia Stratégie MZ 

�  Mapovanie VaI potenciálu 

�  Rozvoj kapacít VaI 

�  Podpora projektov a 

�  Evaluácia na všetkých úrovniach 

�  Spolupráca na národnej úrovni 

MZ – Organizácie MZ – Verejný sektor – Tretí sektor - Súkromný sektor 



Čo to v praxi znamená? II. 

�  Lobbying za záujmy SR 

�  Rozvoj medzinárodnej spolupráce - najmä CEE 
�  Príležitosti: 

�  V4 SK Predsedníctvo 2014/15 

�  EU SK Predsedníctvo 2016 

�  Zvyšovanie „váhy“ slovenských partnerov v 
medzinárodnej spolupráci 



Hierarchia strategických 
dokumentov 

...súvisiacich s VaI v oblasti biomedicíny a zdravotníckych 
technológií 

�  RIS3 

�  Stratégia výskumu a inovácií v oblasti biomedicíny a 
zdravotníckych technológií (Stratégia MZ – v príprave) 

�  AP RIS3 (v MPK) 

�  Strategický výskumný program v oblasti biomedicíny a 
biotechnológií (v príprave) 

�  Stratégie OP: IROP, OPvAI, OPII, OPEVS, OPĽZ… (v schvaľovaní) 



Zakladné princípy Stratégie MZ 

�  Integrácia výskumu a inovácií v oblasti biomedicíny a 
zdravotníckych technológií v tematických líniách spoločensky 
závažných ochorení s cieľom dosiahnutia udržateľného 
hodnotového reťazca výskumu a inovácií a so zohľadnením potreby 
efektívneho využitia zdrojov a výskumno inovačných kapacít. 

�  Významné posilnenie role kľúčových zdravotníckych zariadení ako 
lídra, stimulátora, nositeľa odborného ľudského potenciálu, 
odberateľa, translátora výsledkov do praxe a všeobecne 
nevyhnutnej súčasti hodnotového reťazca výskumu a inovácií. 

�  Zdravotníctvo je sektor ekonomickej činnosti (industry) vytvárajúci 
ekonomické a spoločenské hodnoty prostredníctvom realizácie 
výskumu a inovácií ako aj uplatňovaním ich výsledkov (translation). 

�  Aktívna rola MZ SR ako gestora, koordinátora a “podporovateľa" 
výskumu a inovácií v oblasti biomedicíny a zdravotníckych 
technológií na národnej úrovni. 



Zdroje 

Stratégia MZ bude implementovaná za podpory zdrojov zo: 

�  Štátneho rozpočtu 

�  IROP, OPII, OPĽZ, OPVaI, OPEVS 

�  Súkromných investícií 



Horizont 2020 

�  vrchol pyramídy 

�  náročné konkurenčné prostredie 

�  indikátor napredovania 

�  predmet záujmu a podpory IZP MZ SR 



 

IZP MZ SR 

NÁRODNÁ KOORDINAČNÁ JEDNOTKA PRE VÝSKUM A INOVÁCIE 
V BIOMEDICÍNE A ZDRAVOTNÍCKYCH TECHNOLÓGIÁCH 

jan.kralik@health.gov.sk 



Ďakujem za pozornosť 


