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Tlačová správa 

Druhý medzinárodný Life Science Innovation Day v Bratislave: 

Hospodárstvo a veda prezentujú riešenia pre 
budúcnosť zdravotníctva 
 
(23.5.2019) Starnutie spoločnosti, rozširovanie rakoviny, digitálne zmeny – zdravotnícke 

systémy na Slovensku a na celom svete stoja pred veľkými výzvami. „Inovácie v biomedicíne 

sú kľúčom k tomu, aby sa zdravotníctvo dostalo do formy pre budúcnosť“, hovorí Peter 

Kompalla, konateľ Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK). Preto 

SNOPK a Ministerstvo zdravotníctva SR včera na „Life Science Innovation Day“ zhromaždili  

v Bratislave pod jednou strechou aktérov a zainteresované osoby z oblasti biomedicíny  

a biovedy. „Týmto podujatím sme vytvorili platformu, kde sa stretávajú zástupcovia  

z ministerstva zdravotníctva, hospodárstva a vedy, aby spoločne nachádzali riešenia  

pre budúce výzvy“, vykresľuje Kompalla.  

 
Výdavky na zdravotnú starostlivosť na Slovensku dosiahli podľa najaktuálnejších údajov OECD 

novú rekordnú hodnotu: v roku 2017 predstavovali vyše 16 mil. eur na deň, celkovo to bolo  

6 mld. eur. Zodpovedá to podielu na HDP vo výške 7,1 %. „Od roku 2016 slovenské zdravotníctvo 

signifikantne pokročilo vpred“, namieta Martin Smatana, generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej 

politiky Ministerstva zdravotníctva SR a rečník na „Life Science Innovation Day“. Optimalizácia 

alokácie prostriedkov, odbúranie dlhov nemocníc a implementácia všetkých prijatých 

efektívnych opatrení však budú vyžadovať ešte veľa času. Za týmto účelom bol pod strechou 

Ministerstva zdravotníctva zriadený Inštitút pre vedu a výskum. „Položili sme tak solídny základ 

pre trvácnosť a prístupnosť systému, a tým aj pre budúci prístup k inováciám“, vyjadruje Smatana 

svoje presvedčenie.   

 

Zástupcovia z hospodárstva a vedy poskytujú na „Life Science Innovation Day“ prehľad  

o aktuálnom stave biomedicínskeho výskumu. Zároveň poukazujú na potrebu konať, aby sa  

v slovenskom sektore zdravotníctva naďalej zlepšovalo vstupovanie inovácií. Napríklad Centrum  
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klinického a predklinického výskumu na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 

realizuje intenzívny výskum liečby kmeňovými bunkami. „Našou snahou je nájsť, otvoriť  

a zhodnotiť zdroje nášho vlastného tela pre autológnu liečbu pomocou bunkových asistentov”, 

opisuje zástupca fakulty Ján Rosocha svoju výskumnú činnosť. Pokusy o riešenie regeneratívnej 

medicíny a liečba bunkami však na Slovensku potrebujú verejnú podporu. „Kapacity, ako touto 

cestou riešiť zdravotné problémy, sú enormné“, vysvetľuje Rosocha. Socioekonomický efekt sa 

nemá prehliadať. „Preto regeneratívna medicína potrebuje silného komerčného partnera“, 

uvádza na záver. 

 

Siemens Healthineers na „Life Science Innovation Day“ prezentuje digitálne odpovede na výzvy 

v zdravotníctve. Vývojom metód s podporou IT by firma chcela prispieť k zlepšeniu diagnostiky. 

„Ťažisko nášho vývoja softvéru spočíva v diagnostickom zobrazovaní, zasadenom do virtuálneho 

operačného centra, a v integrovaných klinických spôsoboch rozhodovania na báze umelej 

inteligencie“, opisuje odborník Siemensu Healthineers Martin Kavec. Podujatie je pre Siemens 

Healthineers zaujímavé aj preto, že ponúka možnosť prediskutovať možnú spoluprácu so 

zástupcami zo zdravotníctva, vedy a politiky. „Okrem toho aktívne hľadáme spoluprácu  

s klinickými partnermi“, dopĺňa Kavec.     

 

SNOPK – Slovensko-nemecká  obchodná  a  priemyselná  komora, založená  v  roku  2005  v Bratislave, je  
fórom nemeckých  a  slovenských firiem.  Komora  zastupuje  záujmy  vyše  440  členských  firiem,  ktoré  na 
Slovensku  zamestnávajú  122  000  pracovníkov  a  dosahujú  obrat  v  hodnote  27  mld. eur.  SNOPK  patrí  
k celosvetovej sieti nemeckých zahraničných obchodných komôr. 
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