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Národný onkologický inštitút 
(NOI) bol zriadený Ministerstvom zdra-
votníctva Slovenskej republiky dňa 1. 8. 
2018 ako súčasť organizačnej štruktú-
ry Národného onkologického ústavu. 
Národný onkologický inštitút má slú-
žiť ako klinicko-výskumná, akademická 
a vzdelávacia platforma pre spoluprácu 
pri zabezpečovaní aktivít pomáhajúcich 
napĺňať Národný onkologický program 
(NOP) v súčinnosti s ostatnými zaintere-
sovanými zložkami vrátane Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky. 

Hlavným cieľom je komplex-
ne a nezávisle pomáhať realizácii NOP 
v stanovených piatich oblastiach: epi-
demiológia, veda a výskum, prevencia 
a skríning, diagnostika a liečba, podpor-
ná starostlivosť. 

V rámci epidemiológie je úlohou 
NOI v spolupráci s Národným centrom 
zdravotníckych informácií (NCZI) analýza 
údajov, tvorba informačných výstupov 
a ich interpretácia. Hlavným cieľom je 
vytvoriť mechanizmus zberu a analýz 
dát, ktorý zabezpečí lepšiu kvalitu 
údajov, a  tým aj možnosť presnejších 
predikcií a analýz vývoja nádorových 
ochorení do budúcnosti. V rámci ana-
lýz údajov NCZI a tvorby informačných 
výstupov s ich interpretáciou je pláno-
vaná spolupráca s  Inštitútom biošta-
tistiky a analýz Masarykovej univerzity 
v Brne, Matematicko-fyzikálnou fakultou 

Univerzity Komenského a Ústavom epi-
demiológie v Bratislave a Košiciach, so 
Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou 
onkologickou spoločnosťou (SOS). 

Cieľom NOI v oblasti vedy a vý-
skumu je vytvorenie a priebežná aktu-
alizácia Registra klinických onkologic-
kých štúdií na Slovensku. Register by mal 
umožniť lepšiu informovanosť odbornej, 
ale aj laickej verejnosti, čo by v konečnom 
dôsledku malo viesť k zvýšenému náboru 
pacientov do klinických skúšaní, a tak 
zlepšiť dostupnosť inovatívnej liečby pre 
onkologických pacientov na Slovensku. 
V rámci NOI v spolupráci so SOS je plá-
nované vytvoriť Slovenskú onkologickú 
kolaboratívnu skupinu (SCOG) s cieľom 
národnej a nadnárodnej spolupráce. 

Zavedenie skríningu predpokladá 
aj dôkladné spracovanie a analýzu vý-
stupných dát s cieľom prospektívnych 
predikcií. NOI má v rámci plánovaných 
skríningov troch onkologických ocho-
rení (kolorektálneho karcinómu, krčka 
maternice a karcinómu prsníka) odborne 
pomáhať pri jeho zavádzaní a jeho prie-
bežnom vyhodnocovaní v úzkej spolu-
práci s NCZI. Analýza dát je dôležitá pre 
vyhodnocovanie efektivity skríningového 
programu, na základe ktorej sa stanoví 
krátkodobá aj dlhodobá stratégia ďalšie-
ho nastavenia skríningu na Slovensku. 
Prispeje ku kontrole onkologickej záťaže 
populácie v rámci vybraných ochorení. 

V oblasti diagnostiky a liečby má 
NOI dôležitú úlohu v rámci odbornej spo-
lupráce pri vytváraní a aktualizácii siete 
onkologických pracovísk na Slovensku, 
odbornej pomoci pri tvorbe a aktualizácii 
štandardov v diagnostike a liečbe, od-
bornej pomoci pri zlepšovaní dostupnos-
ti inovatívnych terapeutických postupov 
v onkológii, analýze potrieb podpornej 
a paliatívnej starostlivosti vrátane hos-
picovej starostlivosti.

Národný onkologický inštitút 
v rámci spolupráce s Európskou spoloč-
nosťou internistickej onkológie, Ligou 
proti rakovine a pacientskymi organizá-
ciami vytvorí a bude priebežne aktuali-
zovať edukačné materiály pre pacientov. 

Aktivity NOI a dôležité informácie 
pre odbornú a laickú verejnosť sú pu- 
blikované a budú ďalej priebežne ak-
tualizované na webovej stránke NOI  
(www.noisk.sk), ktorá by mala byť in-
formačnou platformou Národného on-
kologického programu pre zdravotných 
pracovníkov, ako aj pre pacientov a laickú 
verejnosť. 
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