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1 ÚČEL 

 
Účelom tohto štatútu je úprava podrobností o postavení, zodpovednosti, právomociach a pôsobnosti 
Národného onkologického inštitútu (ďalej len „NOI“ alebo „inštitút“), vzťahov medzi NOI a ostatnými 
pracoviskami Národného onkologického ústavu (ďalej len „NOÚ“), prierezovej spolupráce s inými inštitúciami 
v rámci Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) a určenie podmienok pre  
samotnú činnosť NOI.  

 

2 ROZSAH PLATNOSTI 

 
NOI je samostatnou organizačnou zložkou podľa Organizačného poriadku NOÚ v platnom znení. Tento 
štatút je platný a záväzný pre všetkých zamestnancov NOÚ a riadi sa ním činnosť NOI. 
 
 

3     ZODPOVEDNOSTI A PRÁVOMOCI 
 
NOI je ustanovený ako odborná, klinicko-výskumná, akademická a vzdelávacia platforma pri napĺňaní cieľov 
Národného onkologického programu (NOP) v spolupráci s ďalšími zainteresovanými zložkami, vrátane MZ 
SR. Zodpovednosti a právomoci NOI sú uvedené v samotnom texte štatútu.  

 

4 POJMY A SKRATKY 
 
4.1 Pojmy 
 
Národný onkologický program  má v rámci svojich základných cieľov uskutočňovať kroky vedúce k zníženiu 
vekovo štandardizovanej incidencie, morbidity a mortality na nádorové ochorenia a k zlepšeniu kvality života 
onkologických pacientov, prostredníctvom systematického uplatňovania stratégií založených na dôkazoch 
zameraných na prevenciu, skríning, včasné odhalenie ochorenia, diagnostiku, skorú a optimálnu liečbu, 
podpornú starostlivosť, sledovanie po liečbe, paliatívne sprevádzanie a starostlivosť na konci života, vedu 
a výskum v onkológii. 
 
Prevencia sú aktívne kroky smerujúce k zníženiu rizika rakoviny,  je to podpora zdravého správania a 
menej škodlivého prostredia, aby sa znížilo riziko vzniku rakoviny. 
 
Skríning, tiež sekundárna prevencia je  označenie činnosti, ktorá smeruje v populácii k celoplošnému 
vyhľadávaniu jedincov s chorobami, ktoré ešte nemajú klinické príznaky. Cieľom skríningu je záchyt chorôb 
v štádiu, kedy sú ešte liečiteľné. Zvýšené pokrytie vhodných skríningových testov  má za cieľ zabezpečiť 
včasnú diagnostiku a účinnú liečbu. 
 
Incidencia sú novovzniknuté prípady ochorení (najčastejšie uvádzané na 100 tisíc obyvateľov). 
 
Morbidita je chorobnosť (najčastejšie uvádzaná na 100 tisíc obyvateľov). 
 
Mortalita je úmrtnosť  (najčastejšie uvádzaná na 100 tisíc obyvateľov). 
 

4.2 Skratky 
 

NOÚ 
Národný onkologický ústav 

MZ SR 
Ministerstvo zdravotníctva SR 

NOI 
Národný onkologický inštitút 
 

MK 
Manažér kvality 
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NOP 
Národný onkologický program   
 

VR NOI 
 

Vedecká rada Národného 
onkologického inštitútu 

NOR 
Národný onkologický register 

ZS 
Zdravotná starostlivosť 

NSR 
Národný skríningový register 

NCZI 
Národné centrum zdravotníckych 
informácií 

SCOG 
Slovenská kooperatívna 
onkologická skupina 

 
 

 
 
5 POPIS 
 

5.1 Poslanie NOI 
 
Hlavným poslaním NOI je slúženie ako klinicko-výskumná, akademická a vzdelávacia platforma pre 
spoluprácu pri zabezpečovaní aktivít napomáhajúcich napĺňanie Národného onkologického programu. 
 
5.2 Personálne obsadenie  NOI 
 
1. NOI je samostatným organizačným útvarom v rámci NOÚ, ktorý je organizačne zaradený pod Úsek 

generálneho riaditeľa (Príloha č. 1) 
 

2. Činnosť NOI  zabezpečuje riaditeľ NOI so svojim pracovným tímom. 
 

3. Administratívnu činnosť NOI zabezpečujú administratívni pracovníci NOI. 
 
4. Právomoci a kompetencie riaditeľa NOI: 
 

a) riadi činnosť NOI, 
b) vyhlasuje výzvy o grant NOI na krátkodobé medzinárodné stáže, 
c) vyhlasuje výzvy na podporu klinických skúšaní, 
d) menuje členov Vedeckej rady NOI okrem predsedu, ktorým je riaditeľ NOI a nominanta MZ SR, 

ktorého nominuje minister zdravotníctva SR,. 
e) menuje členov výboru Slovenskej kooperatívnej onkologickej skupiny,  
f) koordinuje aktualizáciu koncepcie onkologickej starostlivosti v spolupráci s Vedeckou radou NOI 

a MZ SR a predkladá ju na MZ SR, 
g) koordinuje aktualizáciu Národného onkologického programu v spolupráci s Vedeckou radou NOI a 

MZ SR, 
h) zabezpečuje ďalšie činnosti podľa aktuálnej potreby. 

 

5. Vedecká rada NOI je poradným orgánom pre činnosť NOI vo všetkých oblastiach, ktoré NOI napĺňa 
a zastrešuje, posudzuje zásadné vedecké otázky v oblasti vedy, výskumu, onkologickej starostlivosti 
v odbore klinická a radiačná onkológia, ako aj v ďalších interdisciplinárnych odboroch, podieľa sa na 
aktualizácii Národného onkologického programu a koncepcie onkologickej starostlivosti v SR, 
navrhuje  na posudzovanie prioritné oblasti klinického výskumu na Slovensku. Posudzuje prihlášky 
o NOI granty. Činnosť vedeckej rady NOI sa riadi samostatným štatútom. 
 

5.3 Činnosť  NOI 
 
1. NOI  zastrešuje nasledovné hlavné aktivity: 

 
a) oblasť epidemiológie:  

- analýza dát NOR, 
- sledovanie, vyhodnocovanie a správna odborná interpretácia epidemiologických trendov,  
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- zverejňovanie epidemiologicko-klinických výstupov z NOR, 
- aktualizácia a podpora implementácie aktualizovaných postupov hlásení do NOR. 

b) oblasť prevencie a skríningu: 

- analýza medicínskych  postupov, štatistických a ekonomických údajov, 
- spracúvanie dát NSR, 
- poskytovanie výstupov z analýz garantovi skríningových programov (MZ SR) a 

ich zverejňovanie na webovej stránke NOI. 
c) oblasť diagnostiky a liečby: 

- aktualizácia národného onkologického programu a koncepcie onkologickej starostlivosti 
v spolupráci s príslušnými hlavným odborníkmi v oblasti onkológie a MZ SR,  

d) oblasť vedy a výskumu:  
- správa a  priebežná aktualizácia Registra klinických skúšaní, 
- zastrešenie činnosti Slovenskej onkologickej skupiny (SCOG) s cieľom národnej 

a medzinárodnej  spolupráce v oblasti onkologického klinického výskumu, 
- priama podpora onkologického výskumu formou vlastných projektov a participácie na 

výskumných projektoch, 
- priama podpora onkologického výskumu formou vyhlasovania výziev určených na podporu 

klinických skúšaní, 
- priama podpora vzdelávania onkológov formou poskytovania NOI grantov na krátkodobé 

medzinárodné stáže, 
e)   spolupráca s pacientskymi organizáciami: 

- podpora  edukačnej platformy s cieľom odborného zastrešenia vzdelávania v oblasti onkológie 
 

 
5.4 Finančné zabezpečenie činnosti NOI 

 
Činnosť NOI je finančne zabezpečovaná MZ SR a NOÚ na samostatne vedenom účte za účelom odčlenenia 
financovania liečebno-preventívnej starostlivosti od činnosti NOI. Okrem finančných zdrojov vyhradených 
z rozpočtu MZ SR a NOÚ bude mať NOI možnosť čerpať zdroje nad rámec štátneho rozpočtu (napr. 
z medzinárodných grantov, prostriedkov súkromného sektora).  
 

6 DOKUMENTÁCIA 
 
6.1 Záznamy a formuláre  
 
Zverejnené na intranete -  dokumentácia a platné tlačivá, štatistické hlásenia. 
 
6.2       Odkazy  
 
 PO.01 – Organizačný poriadok 
 PO.09 – Štatút VR NOÚ  
  
Národná stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti o pacientov s nádorovými ochoreniami na roky 2015-2020 
 
 

7 ZMENY 

 
Systémovú zodpovednosť za zmeny  tohto dokumentu v rámci  ISR nesie MK. 
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8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

 
1. Každý zamestnanec NOÚ je povinný upozorniť spracovateľa na nedostatky vo vydanom dokumente 

a môže  predkladať  návrhy na zmeny. 
2. Kontrolou plnenia zásad tohto dokumentu je poverený príslušný vedúci zamestnanec. a MK. 
3. Vydaním tohto Štatútu NOI sa zrušuje  doterajšie znenie Štatútu NOI, vydanie č. 1, účinné od 01.08.2018. 
 
 

9 PRÍLOHY 

 
Príloha č. 1 – Organizačná schéma NOI 
 
 

10 ROZDEĽOVNÍK 

 
    ČÍSLO  
VÝTLAČKU 

PRIDELENÉ 
DÁTUM PODPIS 

MENO  A  PRIEZVISKO FUNKCIA 

 
1 

Silvia Dömösová Vedúca Kancelárie riaditeľov  
  

 
2 

Ing. Anna Vitáriusová Kontrolór, MK 
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                                                                                                          Príloha č. 1 – Organizačná schéma NOI 
 

  

      

      

           

Štatutárny orgán - Rada riaditeľov NOÚ 
generálny riaditeľ NOÚ 

  

 

       

 

 

Riaditeľ NOI  
 Vedecká rada NOI – 

poradný orgán  
      

      

Oblasti činnosti NOI      

     
  1. Oddelenie onkologických skríningových 

programov 
 

 

    
  2. Oddelenie epidemiológie v onkológii       
             
   

3. Oddelenie diagnostiky a liečby v 
onkológii  

4. Oddelenie vedy a výskumu  
-  

 

    
            
 5. Oddelenie styku s verejnosťou      
                

 


