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I. Fórum verejného zdravotníctva 
 

Andrej Kováč 
 

Vo štvrtok 23. septembra 2010 sa na pôde Ministerstva zdravotníctva SR konalo 1. 
fórum verejného zdravotníctva „Zdravie budúcich generácií“. Podujatie zorganizovala Fakulta 
verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a konalo sa pod 
záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Jána Štencla, 
CSc. Podujatie bolo venované doc. MUDr. Romanovi Kováčovi, CSc., mim. profesorovi, 
dekanovi Fakulty verejného zdravotníctva a prorektorovi pre rozvoj Slovenskej zdravotníckej 
univerzity v Bratislave, ktorý sa v septembri dožil životného jubilea, 70. rokov.  

I. Fórum verejného zdravotníctva poctil svojou návštevou aj Minister zdravotníctva 
SR MUDr. Ivan Uhliarik. „Je mi veľkou cťou gratulovať k významnému životnému jubileu 
vzácnemu človeku, ktorý toľko znamená pre slovenské zdravotníctvo,“ povedal minister. 
Poďakoval sa profesorovi R. Kováčovi za jeho profesionálne výsledky a obohatenie 
slovenskej medicíny, ale aj prácu pre SZU v Bratislave. Po laudáciách jubilantovi 
pokračovalo Fórum verejného zdravotníctva prednáškami, ktoré uviedla prof. PhDr. Dana 
Farkašová, CSc., prvá prorektorka Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

Ako prvý prednášajúci vystúpil rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity 
v Bratislave prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. s príspevkom na tému „Feto-maternálna medicína 
a zdravie budúcich generácií“. Vo svojom príspevku zdôraznil potrebu vytvorenia Národného 
centra fetálnej medicíny, o ktorého vznik sa usiluje. Analyzoval fetálne právo – právo plodu, 
tému, ktorá bude čoraz aktuálnejšou. 

Po rektorovi vystúpil prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., dekan Fakulty 
zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici s príspevkom na tému „Súčasný stav zdravia 
detí a jeho dopad v dospelosti“.  Hovoril o demografickom vývoji na Slovensku, ktorý výrazne 
klesá, o faktoroch ovplyvňujúcich verejné zdravie a najaktuálnejšom probléme, ktorý 
ovplyvňuje verejné zdravie – zmena životných priorít ľudí. 

Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD. MPH, mim. prof., prodekanka Fakulty 
verejného zdravotníctva SZU pre vzdelávaciu činnosť vystúpila s príspevkom na tému 
„Verejné zdravotníctvo a zdravotný potenciál budúcich generácií“.  Venovala sa úlohe a 
filozofii verejného zdravotníctva, rozobrala oblasti a funkcie verejného zdravotníctva a 
potrebu spolupráce s ostatnými odvetviami. 

S príspevkom na tému „Pohľad na verejné zdravotníctvo 21. storočia“ vystúpil prof. 
Ing. Ivan Čižnár, DrSc., prodekan Fakulty verejného zdravotníctva SZU pre vedu, výskum a 
doktorandské štúdium. Predstavil začiatky moderného verejného zdravotníctva a zhodnotil 
jeho prínos až po súčasnosť, rozobral sociálne determinanty zdravia. Venoval sa novému 
fenoménu, ktorý stojí pred verejným zdravotníctvom – globalizácii a tomu, čo so sebou 
prináša.  

Dekan Lekárskej fakulty SZU v Bratislave prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc. predniesol 
ďalší príspevok s názvom „ Cesty ku zdraviu“. Hovoril o degradácii zdravia jednotlivcom i 
spoločnosťou v súčasnosti, ako toho najcennejšieho, čo máme, podčiarkol význam školy a 
výchovy ku zdraviu. Venoval sa aj téme vzťahu štátu i zdravotných poisťovní 
k zdravotníckym zariadeniam, ktoré fungujú pod veľkým tlakom poisťovní i samotného štátu. 

Záver I. Fóra verejného zdravotníctva patril doc. MUDr. Romanovi Kováčovi, CSc., 
mim. profesorovi. „Máme 260 špecializácií v oblasti zdravotníctva a postupom času sa nám v 
nich stratil pacient. Aj preto vzniklo toto fórum, z ktorého chceme urobiť tradíciu, aby sa na 
ňom mohli stretnúť odborníci a posúvať stále vpred diskusiu o problémoch, ktoré vo 
verejnom zdravotníctve riešime. Fórum verejného zdravotníctva má zmysel a verím, že bude 
prínosom pre rozvoj tohto sektora na Slovensku,“ uzavrel podujatie.  
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