
 

 

  

                                                                         
 

             Vážený pán   
Minister zdravotníctva Slovenskej republiky 
MUDr. Marek Krajčí 
Ministerstvo zdravotníctva SR 

                                                                                  837 52 Bratislava 37   
      
                                        V Bratislave, 25.6.2020 
      
 
VEC: Prístup k dátam pre vedecké účely 
 
Vážený pán minister,  
 
V mene vedeckej rady Národného onkologického inštitútu (ďalej len „NOI“), dovoľte mi obrátiť 
sa na Vás so žiadosťou o vyriešenie identifikovaných problémov týkajúcich sa poskytovania dát 
pre vedecké účely. 
Výskumné úlohy potrebujú kvalitné dáta. Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej len 
„NCZI“) je inštitúciou, ktorá je na zber, spracúvanie a poskytovanie dát zriadená štátom. 
Obdobne ako potrebuje prístup k dátam NOI, je pre kvalitne prebiehajúci výskum potrebné aby 
malo prístup k dátam zabezpečené aj Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (ďalej 
len „BMC SAV“), kde prebieha množstvo kvalitných národných a medzinárodných štúdií, vrátane 
translačného výskumu. 
Podľa našich skúseností nie sú nastavené procesy tak flexibilne, aby bol zabezpečený prístup 
k dátam a ich efektívne využívanie. V NOI napríklad čakáme na poskytnutie údajov zo strany 
NCZI už od jesene 2019. Obdobne NOI, tak aj BMC SAV však nestačia dáta agregované, ale pre 
zabezpečenie kvality výskumu a z neho relevantných výstupov je nevyhnutný prístup k dátam 
na individuálnej pacientskej úrovni. 
V prípade, že tomu bráni legislatíva, prosíme Vás o pomoc pri uskutočnení príslušných krokov, 
ktoré by stav zmenili a výskum na Slovensku mohol prebiehať s kvalitnými, flexibilne 
poskytovanými dátami v prospech celej našej spoločnosti.  
Za kladné vybavenie žiadosti Vám vopred ďakujeme. 
S úctou, 
 

 
MUDr. Mária Rečková, PhD. 
Predsedkyňa vedeckej rady NOI  
Za vedeckú radu NOI v zložení:  
predseda Vedeckej rady NOU, doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc. 
hlavný odborník pre radiačnú onkológiu, doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MPH,  
hlavný odborník pre pediatrickú onkológiu, doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., 
hlavný odborník pre klinickú onkológiu, prof. MUDr. Michal Mego, DrSC., 
riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV, prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., 



 

 

  

nominantka MZ SR, MUDr. Andrea Škripeková, PhD., 
prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti, prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.  


