
 

  

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Národného onkologického inštitútu  

zo dňa 24.júna 2020 v Národnom onkologickom ústave, Bratislava 

 

Prítomní: Ing. Tomáš Alscher, MPH 

  doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc. 

  doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MPH 

  doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD. 

  prof. MUDr. Michal Mego, DrSC. 

  prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. 

  MUDr. Mária Rečková, PhD. 

  MUDr. Andrea Škripeková, PhD. 

  prof. MUDr. Stanislav Špánik, PhD. 
 

Ospravedlnení: Ing. Mgr. Marián Kolník 

 

Program: 
 

1. Privítanie a predstavenie zúčastnených  

2. Správa o činnosti NOI 

3. Klinický a translačný výskum v onkológii 

4. Publikačná činnosť z oblasti onkológie na Slovensku  

5. Diskusia prezentovaných tém  

6. Voľba Vedeckého tajomníka VR NOI. Stanovenie termínu ďalšieho stretnutia VR 

NOI, Poďakovanie pozvaným hosťom za účasť 

 

1. Dr. Rečková privítala a zároveň predstavila hostí a členov VR NOI a otvorila zasadnutie 

VR NOI. 
 

2. Dr. Rečková prezentovala Správu o doterajšej činnosti Národného onkologického inštitútu, 

najdôležitejších súčasných problémoch a plánoch pre najbližšie obdobie (prezentácia je 

prílohou č. 1 zápisnice). Činnosť vedeckej rady NOI ako poradného orgánu a podpora 

vedenia NOU a MZSR je pre NOI potrebná a významná. Po prezentácii činností a úloh 

NOI sa zúčastnení veľmi kladne vyjadrili k vzniku Národného onkologického inštitútu, 

jeho činnosti a spolupráce s mnohými organizáciami. Vznik bol výsledkom dlhoročného 

úsilia a nakoniec spolu s prijatím Národného onkologického plánu zrealizovaný počas 

vedenia MZSR doc. Dr. Andreou Kaľavskou a štátnym tajomníkom prof. Dr. Stanislavom 

Špánikom v auguste 2018. V rámci úloh, ktoré má NOI napĺňať stále rezonuje 

nedostatočný prístup k dátam Národného centra zdravotnických informácií, kde je zriadený 

Národný onkologický register (NOR), ale zbierané sú tam aj ďalšie klinicko-

epidemiologické dáta, ktoré nie sú k dispozícii odborníkom. Pre prístup k dátam sú 



 

  

dôležité legislatívne zmeny, na ktorých momentálne NOI spolu s NCZI a zdravotnými 

poisťovňami pracuje. Diskutovaná bola nevyhnutnosť revitalizácie NOR, keďže posledné 

publikované údaje sú v súčasnosti z roku 2011, čo je 9 ročný sklz a pri súčasnom nastavení 

je veľký predpoklad, že ak nebudú podniknuté žiadne kroky v zefektívnení zberu hlásení 

do NOR, tak sa sklz bude len ďalej prehlbovať. Prof. Mego, Dr. Rečková a prof. Špánik 

zdieľali spoločné úsilie od vzniku NOI v diskusiách s NCZI, ktoré však k ničomu neviedli 

a identifikovaný bol význam pevného legislatívneho ukotvenia NOI ale aj spolupráce 

NCZI, aby mohli byť uskutočnené žiadúce zmeny.  
 

3. Následne prezentoval prof. Mego špecifiká a priority smerovania klinického a translačného 

výskumu v onkológii na Slovensku. Pomenoval kľúčové problémy onkologického 

výskumu na Slovensku ako aj možné návrhy riešenia (prezentácia je prílohou č. 2 

zápisnice). V diskusii boli hľadané riešenia ako podporiť klinický a translačný výskum na 

Slovensku, vrátane prioritizácie výskumu, ktorá by mala byť konsolidovaná s výzvami 

MZSR na podporu výskumu, pričom bola vyzdvihnutá potreba kontinuity výskumných 

projektov. Vyzdvihnutý bol tiež význam spolupráce v rámci translačného výskumu, 

vrátane prepájania klinických a laboratórnych pracovísk. Doc. Kolenová tiež poďakovala, 

že sú do společného úsilia involvovaní aj zástupcovia pediatrickej onkológie a vyzdvihla 

ako je v oblasti pediatrie klinický výskum dôležitý a je prakticky jedinou možnosťou ako 

liečiť pediatrických onkologických pacientov inovatívnou liečbou. Účasť 

v medzinárodných klinických skúšaniach je v oblasti pediatrickej onkológie kľúčová. 

Diskutovaný bol význam infraštruktúry na klinických pracoviskách a možným krokom ako 

situáciu zlepšiť by mohlo byť zriadenie oddelení klinických skúšaní v špecializovaných 

onkologických ústavoch a nemocniciach, obdobne ako je to v Národnom onkologickom 

ústave. Generálny riaditeľ NOU Ing. Alscher navrhol, že by bolo vhodné vyzvať MZSR k 

vykonaniu auditu ako je napĺňaný príkaz ministra pre zriadenie pozícií pre klinický 

výskum z októbra 2018. V diskusii bol tiež prezentovaný návrh aby sa do špecializačného 

a doktorandského štúdia začlenila aj práca v laboratóriu ako súčasť programov a účastníci 

by mali povinnosť stráviť v laboratóriu určitú časť odbornej prípravy, napríklad 3 mesiace. 
 

4. Prof. Pastoreková prezentovala výsledky uskutočnenej analýzy, ktorá bola zameraná na 

publikácie v oblasti onkológie Slovenských autorov za posledných 10 rokov. 

Vyhľadávanie bolo pomerne náročné, keďže nie všetky vyhľadané práce priamo súvisia s 

onkologickým výskumom a bude potrebné súčasný zoznam publikácií ďalej dopracovať, 

pričom by sa na to podujala počas letných mesiacov. Diskutovaná bola rôzna hodnota 

jednotlivých prác, pričom najvyššiu hodnotu majú práve práce, kde je akademický klinický 

výskum prepojený s translačným. Takýto výskum je však v súčasnosti na Slovensku stále 

sporadický. Významná je tiež medzinárodná spolupráca. Ako ukázal v rámci svojej 

prezentácie prof. Mego, priority výskumu by mali byť zamerané na oblasti, kde by mala 



 

  

byť zabezpečená kontinuita, teda v rámci výskumu, ktorý je u nás na Slovensku už tradične 

fungujúci (napr. výskum v oblasti nádorov semeníkov, lymfómov, prípadne nádorov 

mozgu), oblasť nádorov, ktoré majú celospoločenskú závažnosť z hľadiska špecifického 

postavenia na Slovensku (napr. nádory pakreasu), alebo nádory, ktoré majú najvyššiu 

incidenciu (kolorektálne nádory, nádory prsníka a pľúc). Prof. Pastoreková upozornila, že 

podľa epidemiologických údajov máme okrem už spomenutých onkologických ochorení 

na Slovensku jedno z prvých miest aj v incidencii nádorov obličiek. Ministerstvu 

zdravotníctva SR by mala vedecká rada NOI predkladať svoje stanoviská k výskumu, 

ktorý v oblasti onkológie považuje za prioritný aj s návrhom zamerania výskumu podľa 

toho, ktoré otázky sú v danej dobe kľúčové, či je to biológia, alebo epidemiológia 

ochorenia apod. Ďalej prof. Pastoreková upozornila, že je dôležité aby to bol práve NOI, 

ktorý by bol odbornou platformou v rámci spolupráce na medzinárodnej úrovni, na ktorej 

doteraz suplovalo zastúpenie Slovenska BMC SAV. Je to napríklad účasť BMC SAV 

v projekte IPAAC, kde je dôležité aby boli súčasťou klinickí odborníci. Taktiež navrhuje 

aby sa NOI stalo členom OECI (Organisation of European Cancer Institutes). Doposiaľ je 

členom OECI, BMC SAV. Ďalej bola diskutovaná aktualizácia Národného onkologického 

plánu. Na MZSR bola zriadená bývalým štátnym tajomníkom prof. Špánikom pracovná 

skupina. Od jej prvého zasadnutia sa však ďalšie zasadnutie s ohľadom na zmeny v rámci 

novej vlády SR ako aj epidémie COVID-19 neuskutočnilo. Dr. Rečková informovala, že 

už s doc. Kallayovou z oddelenia verejného zdravotníctva, prevencie a skríningov MZSR 

o tom diskutovala a dohodne aby komisiu zvolala čo najskôr. Tvorba aktualizovaného 

NOP by mala byť zastrešená odborníkmi reprezentovanými vo vedeckej rade NOI, pričom 

jeho obsah by mal byť reálne uskutočniteľný v rámci súčasnej legislatívy a v prípade, že 

by mu to legislatíva neumožňovala, v NOP by mali byť navrhnuté konkrétne úpravy 

legislatívy, aby napĺňanie NOP bolo relizovateľné. Prof. Dr. Pastoreková pripomenula, že 

okrem fajčenia je významným rizikovým faktorom onkologických ochorení obezita, 

pričom tento faktor by nemal byť opomenutý, keďže sme v súčasnosti svedkami 

celosvetovej epidémie obezity, vrátane Slovenska.  
 

5. Z diskusie na zasadnutí VR NOI vyplynuli do ďalšieho stretnutia tieto úlohy: 

A. Postupné profilovanie NOI a vedeckej rady NOI ako mienkotvornej platformy 

zastrešujúcej všetky oblasti Národného onkologického programu. Etablácia členstva 

príslušných odborníkov NOI v rámci OECI, IPAAC, prípadne v ďalších 

medzinárodných organizáciách.  

B. Zaslanie žiadosti o audit, ktorým by bolo identifikované napĺňanie Príkazu ministra č. 

4/2018 z 10.10.2018 na podporu biomedicínskeho výskumu na Inštitút výskumu a 

vývoja, MZSR. Súčasne s cieľom podpory klinického výskumu, bude súčasťou žiadosti 

návrh na vytvorenie oddelení klinického skúšania v špecializovaných onkologických 

nemocniciach a ústavoch obdobne ako je to v Národnom onkologickom ústave.  



 

  

C. Zaslanie listu NCZI so žiadosťou o nápravu súčasného nepriaznivého stavu fungovania 

Národného onkologického registra. 

D. Zaslanie listu na MZSR s poukázaním na nepriaznivý stav fungovania Národného 

onkologického registra.  

E. Zistiť možnosť legislatívneho ukotvenia požiadaviek na akademický klinický výskum.  

F. Požiadať MZSR o zvolanie komisie pre aktualizáciu Národného onkologického plánu 

a následne zaslanie úloh vyplývajúcich pre NOI vedeckej rade NOI.  

6. Dr. Rečková navrhla prof. Pastorekovú za vedeckého tajomníka VR NOI a nominácia bola 

jednohlasne schválená všetkými členmi VR NOI a prijatá prof. Pastorekovou. 
 

7. Členovia VR NOI sa dohodli na predbežnom termíne ďalšieho zasadnutia VR NOI na 

jeseň 2020 a Dr. Rečková poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

 

Dňa: 29.6.2020 

Zapísala: Ing. Kristína Bubelíniová 

Revízia textu: Dr. Mária Rečková 

Schválili: všetci členovia VR NOI 


