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1

ÚČEL

Účelom tohto štatútu je úprava práv a povinností, týkajúca sa postavenia, právomocí a pôsobnosti Vedeckej
rady Národného onkologického inštitútu (ďalej len „VR NOI“), vzťahov medzi VR NOÚ a pracoviskami NOÚ a
určenie podmienok činnosti VR NOI.

2

ROZSAH PLATNOSTI

Tento štatút je platný a záväzný pre všetkých zamestnancov NOI a riadi sa ním činnosť VR NOI.

3

ZODPOVEDNOSTI A PRÁVOMOCI

VR NOI je ustanovená pre oblasť vedy, výskumu, klinického skúšania, koncepcie a vzdelávania v oblasti
onkológie ako aj pre vzťah k ďalším interdisciplinárnym odborom.

4

POJMY A SKRATKY

4.1 Pojmy
Veda - je jedna z foriem osvojovania si sveta človekom, ktorej produktom sú teoreticky systematizované
objektívne poznatky alebo súbor poznatkov nachádzajúcich sa v zdôvodnenom kontexte. Súčasná veda
vychádza z pozorovania, alebo experimentu, pričom tieto musia byť opakovateľné a voľne prístupné. Zmyslom
tejto činnosti je formulovanie hypotéz, vyvodzovanie predpovedí a napokon ich testovanie.
Výskum - je systematická tvorivá vedecká činnosť, ktorej cieľom je poznať príčiny a podmienky existencie
konkrétnych prírodných a spoločenských javov. Výskum sa usiluje o poznanie skutočností doposiaľ
nepoznaných na podklade analýzy skutočností už známych. Rozoznávame dve základné kategórie výskumov:
základný výskum a aplikovaný výskum, ktoré sú v medicíne súhrnne označované ako biomedicínsky výskum..
Klinické skúšanie - je každý výskum na človeku, ktorým sa určujú alebo potvrdzujú klinické účinky,
farmakologické účinky alebo iné farmakodynamické účinky, ktorým sa preukazuje akýkoľvek žiaduci alebo
nežiaduci účinok a ktorým sa zisťuje absorpcia, distribúcia, metabolizmus a vylučovanie jedného skúšaného
humánneho produktu alebo viacerých skúšaných humánnych produktov alebo skúšaných humánnych liekov s
cieľom zistiť ich neškodnosť a účinnosť; klinickým skúšaním sa hodnotí aj biologická dostupnosť a biologická
rovnocennosť skúšaného humánneho produktu alebo skúšaného humánneho lieku.

4.2 Skratky
NOÚ

Národný onkologický ústav

MZ SR

Ministerstvo zdravotníctva SR

NOI

Národný onkologický inštitút

VR NOI

Vedecká rada Národného
onkologického inštitútu

BMC SAV

Biomedicínske centrum Slovenskej
akadémie vied

SCOG

Slovenská kooperatívna
onkologická skupina

Tento dokument je duševným vlastníctvom Národného onkologického inštitútu. Každé postúpenie dokumentu alebo jeho časti tretím osobám bez povolenia predstavuje
porušenie firemného tajomstva a je postihované ako porušenie pracovnej disciplíny.
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5

POPIS

5.1

Poslanie VR NOI

VR NOI je poradným orgánom pre činnosť NOI vo všetkých oblastiach, ktoré napĺňa a zastrešuje. VR NOI
zabezpečuje úlohy stanovené jej zákonom a týmto štatútom.

5.2

Zloženie VR NOI

VR NOI je kolektívnym orgánom zloženým z 10 členov. Deväť členov VR NOI menuje riaditeľ NOI, ako svoj
poradný orgán, jedného člena menuje minister MZ SR. Predsedom VR NOI je riaditeľ NOI. Členmi VR NOI sú:
predseda vedeckej rady NOÚ, hlavný odborník pre klinickú onkológiu, hlavný odborník pre radiačnú onkológiu,
hlavný odborník pre detskú onkológiu, hlavný odborník pre odbor patológia, prezident Slovenskej onkologickej
spoločnosti, nominant MZ SR, riaditeľ BMC SAV, predseda SCOG. Predsedníctvo a členstvo vo VR NOI
vyplýva z príslušnej funkcie okrem nominanta MZ SR, ktorého nominuje minister MZ SR na jedno funkčné
vládne obdobie.
Tajomníkom VR NOI je odborný referent NOI.
Vedeckú radu tvoria:
Predseda VR NOI
riadi činnosť VR NOI.
Tajomník VR NOI
vykonáva administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh VR NOI, pripravuje podklady na
zasadnutia, zápisy zo stretnutí, vedie spisovú dokumentáciu VR NOI.
Členovia VR NOI
sú povinní zúčastňovať sa na zasadnutiach VR NOI, preštudovať predložené materiály pre rokovanie VR NOI.
Členovia VR NOI sú povinní o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti alebo
v súvislosti s ňou, zachovávať mlčanlivosť, a to aj po skončení svojho členstva vo VR NOI. Členov VR NOI
môže zbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť riaditeľ NOI.

5.3

Činnosť VR NOI

VR NOI:
a) plní funkciu poradného orgánu pre činnosť Národného onkologického inštitútu vo všetkých oblastiach, ktoré
NOI napĺňa a zastrešuje, posudzuje zásadné vedecké otázky v oblasti vedy, výskumu, onkologickej
starostlivosti v odbore onkológia, podieľa sa na aktualizácii koncepcie onkologickej starostlivosti v SR,
navrhuje na posudzovanie prioritné oblasti klinického výskumu na Slovensku.
b) VR NOI posudzuje žiadosti o udelenie grantov NOI,
c) pripravuje plán vedy, výskumu, vzdelávania v onkológii a stratégie na jednotlivé roky a hodnotí jeho
výsledky,
d) pripravuje návrhy na riešenie závažných odborných a organizačných problémov onkologickej starostlivosti,
vedy, výskumu a vzdelávania v onkológii, ktoré predkladá priamo ministrovi zdravotníctva SR.
e) spolupracuje s príslušným vedeckými, výskumnými, vzdelávacími inštitúciami a odbornými spoločnosťami
v oblasti onkológie v zdravotníctve,
Tento dokument je duševným vlastníctvom Národného onkologického inštitútu. Každé postúpenie dokumentu alebo jeho časti tretím osobám bez povolenia predstavuje
porušenie firemného tajomstva a je postihované ako porušenie pracovnej disciplíny.
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5.4
1.

Rokovací poriadok VR NOI
Zasadnutie VR NOI zvoláva predseda.

Účasť na zasadnutiach je povinná pre všetkých členov VR NOI. Na stretnutia VR NOI môžu byť podľa potreby
pozývaní aj odborníci z iných vedeckých, výskumných, vzdelávacích a odborných spoločností.
2. VR NOI zasadá obvykle 2x ročne. V prípade potreby sa môžu zasadnutia VR NOI uskutočňovať aj
v kratších časových intervaloch.
3. Jedenkrát ročne, v mesiaci jún predkladá riaditeľ NOI správu o činnosti NOI vedeckej rade NOI za
prítomnosti generálneho riaditeľa NOÚ a Generálneho tajomníka služobného úradu MZ SR.
4. Hlasovanie je možné aj elektronicky, formou per rollam. Hlasovanie je platné, ak ho zašle člen VR NOI na
vopred určenú emailovú adresu do stanoveného termínu.
5. Na schválenie záverov zasadnutí VR NOI je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
V prípade, že niektorý z členov má viac funkcií, pri hlasovaní platí len jeho jeden hlas. V prípade rovnosti
hlasov rozhoduje hlas predsedu.
6. Tajomník spíše z každého zasadnutia VR NOI zápisnicu, ktorej súčasťou sú aj závery zasadnutia.. Za
správnosť a úplnosť zápisnice zodpovedá tajomník a zápisnicu overí predseda VR NOI.

6

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Dňom 22.11.2021 sa ruší štatút VR NOI z 11.5.2021 a nadobúda platnosť 3. verzie zo dňa 22.11.2021.

Tento dokument je duševným vlastníctvom Národného onkologického inštitútu. Každé postúpenie dokumentu alebo jeho časti tretím osobám bez povolenia predstavuje
porušenie firemného tajomstva a je postihované ako porušenie pracovnej disciplíny.
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