
 

 

 

 

Doména Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie 

Hlavné SK NACE odvetvie  

Q86 Zdravotníctvo 
 

Funkčné 
väzby 

Hlavný 
trend 

Produktová línia 

C21 - Výroba 
základných 
farmaceutických 
výrobkov a 
farmaceutických 
prípravkov; 
 
C20 - Výroba 
chemikálií a 
chemických 
produktov; 
  
C31 - Výroba 
nábytku; 
 
C32 -  Iná výroba  

 

Inovatívne 
diagnostické a 
terapeutické 
postupy  
a produkty 
personalizovanej 
/precíznej 
medicíny  

 

1. Včasná, rýchla a validná diagnostika  

 Produkty používané na diagnostiku alebo monitoring stavu ochorenia pre laboratóriá, najmä molekulovú 
diagnostiku a patológiu vrátane nových laboratórnych prístrojov,  

 Produkty používané na diagnostiku alebo monitorovanie ochorenia s využitím zobrazovacích technológií, vrátane 
zobrazovacích a optických prístrojov,  

 Produkty pre identifikáciu nových biomarkerov ochorení,  

 Protilátky využívané v diagnostike,  

 Produkty na báze biotechnológií,  

 Produkty na báze nanotechnológií,  

 Edukačné materiály a štandardy (napr. metodologické postupy)  
 

v kontexte ochorení s najvyššou mierou morbidity a mortality (onkologické a kardiovaskulárne ochorenia); ochorení 

signifikantne ovplyvňujúcich kvalitu života (skeletomuskulárne, autoimunitné, neurologické, psychiatrické, respiračné, 

metabolické a endokrinné ochorenia); vplyvu na prevenciu vyššie uvedených ochorení; alebo starostlivosti o ženu, matku 

a dieťa v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
Zoznam produktových línií pre doménu Zdravie obyvateľstva 

a zdravotnícke technológie 



 

  

2. Personalizovaná diagnostika a liečba  
 Produkty a služby personalizovanej diagnostiky vrátane testov využívaných v "omics" medicíne,  

 Produkty a služby personalizovanej liečby, vrátane personalizovaných implantátov, zdravotných pomôcok a 
zdravotníckej techniky,  

 Štandardy pre diagnostiku a liečbu  
 

v kontexte ochorení s najvyššou mierou morbidity a mortality (onkologické a kardiovaskulárne ochorenia); ochorení 

signifikantne ovplyvňujúcich kvalitu života (skeletomuskulárne, autoimunitné, neurologické, psychiatrické, respiračné, 

metabolické a endokrinné ochorenia); vplyvu na prevenciu vyššie uvedených ochorení; alebo starostlivosti o ženu, matku 

a dieťa v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

3. Zbieranie, uchovávanie a spracovávanie biologického materiálu  

 Produkty pre biobankovanie na báze systémovej infraštruktúry  

 Služby pre biobankovanie vrátane transportných a logistických služieb,  
 

v kontexte ochorení s najvyššou mierou morbidity a mortality (onkologické a kardiovaskulárne ochorenia); ochorení 

signifikantne ovplyvňujúcich kvalitu života (skeletomuskulárne, autoimunitné, neurologické, psychiatrické, respiračné, 

metabolické a endokrinné ochorenia); vplyvu na prevenciu vyššie uvedených ochorení; alebo starostlivosti o ženu, matku 

a dieťa v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním  
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

C21 - Výroba 
základných 
farmaceutických 
výrobkov a 
farmaceutických 
prípravkov; 
 
C20 - Výroba 
chemikálií a 
chemických 
produktov; 
  

Inovatívne 
liečivá, 
inovatívne 
kozmetické 
produkty a 
inovatívne 
výživové 
doplnky  

 

Lieky a liečivé prípravky pre humánne použitie, vrátane vakcín, protilátok využívaných v liečbe v kontexte ochorení s 
najvyššou mierou morbidity a mortality (onkologické a kardiovaskulárne ochorenia); ochorení signifikantne 
ovplyvňujúcich kvalitu života (skeletomuskulárne, autoimunitné, neurologické, psychiatrické, respiračné, metabolické a 
endokrinné ochorenia); vplyvu na prevenciu vyššie uvedených ochorení; alebo starostlivosti o ženu, matku a dieťa v 
zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Aplikačné formy liekov a liečivých prípravkov v kontexte ochorení s najvyššou mierou morbidity a mortality (onkologické 
a kardiovaskulárne ochorenia); ochorení signifikantne ovplyvňujúcich kvalitu života (skeletomuskulárne, autoimunitné, 
neurologické, psychiatrické, respiračné, metabolické a endokrinné ochorenia); vplyvu na prevenciu vyššie uvedených 
ochorení; alebo starostlivosti o ženu, matku a dieťa v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 



 

 Výsledky predklinického a klinického testovania pre vývoj nových liečiv (New Chemical Entities (NCEs) / New Biological 
Entities (NBEs), vrátane vakcín, protilátok využívaných v liečbe v kontexte ochorení s najvyššou mierou morbidity a 
mortality (onkologické a kardiovaskulárne ochorenia); ochorení signifikantne ovplyvňujúcich kvalitu života 
(skeletomuskulárne, autoimunitné, neurologické, psychiatrické, respiračné, metabolické a endokrinné ochorenia); vplyvu 
na prevenciu vyššie uvedených ochorení; alebo starostlivosti o ženu, matku a dieťa v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o 
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

Výsledky "omics" metód pre vývoj nových liečiv, vrátane vakcín, protilátok využívaných v liečbe v kontexte ochorení s 
najvyššou mierou morbidity a mortality (onkologické a kardiovaskulárne ochorenia); ochorení signifikantne 
ovplyvňujúcich kvalitu života (skeletomuskulárne, autoimunitné, neurologické, psychiatrické, respiračné, metabolické a 
endokrinné ochorenia); vplyvu na prevenciu vyššie uvedených ochorení; alebo starostlivosti o ženu, matku a dieťa v 
zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Kozmetické produkty používané v zdravotnej starostlivosti. 

Výsledky predklinického a klinického testovania pre vývoj nových kozmetických produktov používaných v zdravotnej 
starostlivosti. 

Výsledky "omics" metód pre vývoj nových kozmetických produktov používaných v zdravotnej starostlivosti. 

Chemické produkty používané v zdravotnej starostlivosti. 

Výsledky predklinického a klinického testovania pre vývoj nových chemických produktov používaných v zdravotnej 
starostlivosti. 

Výsledky "omics" metód pre vývoj nových chemických produktov používaných v zdravotnej starostlivosti.  

C21 - Výroba 
základných 
farmaceutických 
výrobkov a 
farmaceutických 
prípravkov; 
 
C20 - Výroba 
chemikálií a 
chemických 
produktov; 

Inovatívne 
biotechnológie v 
lekárskych 
vedách  

 

Produkty pre regeneračnú medicínu, vrátane nových línií kmeňových buniek a bunkovej terapie v kontexte ochorení s 
najvyššou mierou morbidity a mortality (onkologické a kardiovaskulárne ochorenia); ochorení signifikantne 
ovplyvňujúcich kvalitu života (skeletomuskulárne, autoimunitné, neurologické, psychiatrické, respiračné, metabolické a 
endokrinné ochorenia); vplyvu na prevenciu vyššie uvedených ochorení; alebo starostlivosti o ženu, matku a dieťa v 
zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Produkty pre reprodukčnú medicínu, vrátane nových produktov pre neinvazívne testovanie gravidity a domáce 
testovanie gravidity v kontexte ochorení s najvyššou mierou morbidity a mortality (onkologické a kardiovaskulárne 
ochorenia); ochorení signifikantne ovplyvňujúcich kvalitu života (skeletomuskulárne, autoimunitné, neurologické, 
psychiatrické, respiračné, metabolické a endokrinné ochorenia); vplyvu na prevenciu vyššie uvedených ochorení; alebo 
starostlivosti o ženu, matku a dieťa v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 



 

  
 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Produkty pre transplantácie, vrátane 3D biomateriálov v kontexte ochorení s najvyššou mierou morbidity a mortality 
(onkologické a kardiovaskulárne ochorenia); ochorení signifikantne ovplyvňujúcich kvalitu života (skeletomuskulárne, 
autoimunitné, neurologické, psychiatrické, respiračné, metabolické a endokrinné ochorenia); vplyvu na prevenciu vyššie 
uvedených ochorení; alebo starostlivosti o ženu, matku a dieťa v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

Produkty pre fágovú terapiu v kontexte ochorení s najvyššou mierou morbidity a mortality (onkologické a 
kardiovaskulárne ochorenia); ochorení signifikantne ovplyvňujúcich kvalitu života (skeletomuskulárne, autoimunitné, 
neurologické, psychiatrické, respiračné, metabolické a endokrinné ochorenia); vplyvu na prevenciu vyššie uvedených 
ochorení; alebo starostlivosti o ženu, matku a dieťa v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

Produkty izolované z prírodných látok (rastlín), vrátane nových potravinových produktov ovplyvňujúcich zdravotný stav v 
kontexte ochorení s najvyššou mierou morbidity a mortality (onkologické a kardiovaskulárne ochorenia); ochorení 
signifikantne ovplyvňujúcich kvalitu života (skeletomuskulárne, autoimunitné, neurologické, psychiatrické, respiračné, 
metabolické a endokrinné ochorenia); vplyvu na prevenciu vyššie uvedených ochorení; alebo starostlivosti o ženu, matku 
a dieťa v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Biokompatibilné materiály, vrátane zlúčenín špeciálnych kovov a iných typov implantátov v kontexte 
ochorení s najvyššou mierou morbidity a mortality (onkologické a kardiovaskulárne ochorenia); ochorení 
signifikantne ovplyvňujúcich kvalitu života (skeletomuskulárne, autoimunitné, neurologické, psychiatrické, 
respiračné, metabolické a endokrinné ochorenia); vplyvu na prevenciu vyššie uvedených ochorení; alebo 
starostlivosti o ženu, matku a dieťa v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
Biomateriály pre špecifické ochorenia, vrátane nanomateriálov, veolitov, stentov v kontexte ochorení s 
najvyššou mierou morbidity a mortality (onkologické a kardiovaskulárne ochorenia); ochorení signifikantne 
ovplyvňujúcich kvalitu života (skeletomuskulárne, autoimunitné, neurologické, psychiatrické, respiračné, 
metabolické a endokrinné ochorenia); vplyvu na prevenciu vyššie uvedených ochorení; alebo starostlivosti 
o ženu, matku a dieťa v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  



 

C21 - Výroba 
základných 
farmaceutických 
výrobkov a 
farmaceutických 
prípravkov; 
 
C20 - Výroba 
chemikálií a 
chemických 
produktov; 
  
C31 - Výroba 
nábytku; 
 
C32 -  Iná výroba 

Inovatívne 
prostriedky 
zdravotníckej 
techniky  

 

Produkty požívané na/pri liečbe pacientov vrátane nových nástrojov, prístrojov, technológií a 
terapeutických zdravotníckych pomôcok. 

Produkty používané na/pri diagnostike ochorení vrátane nových prístrojov a technológií pre laboratóriá. 

Monitorovacie systémy ochorení a pacienta vrátane prístrojov a technológií pre domáci monitoring. 

Senzorové a mikrosenzorové systémy. 

Filtračné prístroje a zariadenia na filtrovanie vody a vzduchu. 

Produkty "nositeľnej" elektroniky. 

Produkty "ambient assistant living”. 

Produkty a služby pre monitorovanie vplyvu rizikových faktorov, zložiek životného a pracovného prostredia 
na zdravie. 

Inteligentné materiály vrátane textílií.  

C21 - Výroba 
základných 
farmaceutických 
výrobkov a 
farmaceutických 
prípravkov; 
 
C20 - Výroba 
chemikálií a 
chemických 
produktov; 
  
C32 -  Iná výroba  

Inovatívne 
informačné a 
komunikačné 
technológie v 
zdravotníctve  

 

Produkty a služby pre automatizáciu zberu, spracovania, zdieľania, výmeny a archivácie dát vrátane 
veľkoobjemových dát. 

Softvér a mobilné aplikácie pre interaktívnu komunikáciu vrátane nástrojov virtuálnej reality a 
stereoskopie. 

Produkty a služby pre analýzu veľkoobjemových dát, obrazových dát vrátane 3D obrazu a data maining. 

Monitorovacie sysémy vrátane biomonitoringu. 

Digitálne modely, vrátane modelovania biologických systémov a vzťahov v nich a predikčných modelov. 

Informačné systémy pre zdravotníctvo vrátane návrhov na optimalizáciu vybraných procesov v 
zdravotníctve.  

 

Podrobnejšie informácie súviasiace s predmetnou problemtikou sú súčasťou dokumentu Produktové línie pre doménu Zdravie obyvateľstva 

a zdravotnícke technológie.  (zverejnený tu). 

https://www.opvai.sk/ris3/dolezite-dokumenty/


 

 


