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                        NOI grant na podporu zahraničných stáží 

 

O Národnom onkologickom inštitúte (NOI)  

Národný onkologický inštitút (NOI) bol zriadený Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej 

republiky (MZ SR) 1.8.2018 ako klinicko-výskumná, akademická a vzdelávacia platforma 

s cieľom pomoci pri napĺňaní všetkých cieľov Národného onkologického programu Slovenskej 

republiky s ďalšími zainteresovanými subjektmi s konečným cieľom zníženia morbidity 

a mortality onkologických ochorení na Slovensku.  

Jedným z týchto cieľov je aj zlepšenie liečebnej starostlivosti podporou vzdelávania ako aj 

podpora vedy a výskumu, a jednou z foriem takejto podpory je podpora stáží na prestížnych 

zahraničných pracoviskách pre lekárov pracujúcich v onkológii na Slovensku s podporou MZ 

SR.  

NOI  v súlade so svojimi cieľmi finančne podporí zahraničné stáže za týmito účelmi:  

1. Podpora získania aktuálnych medicínskych poznatkov v oblasti prevencie, diagnostiky 

a liečby onkologických ochorení, vrátane podpornej starostlivosti a starostlivosti po 

onkologickej liečbe.   

2. Podpora šírenia získaných poznatkov. 

3. Podpora vedy a výskumu. 

4. Podpora medzinárodnej spolupráce na rôznych úrovniach onkologickej starostlivosti 

a výskumu. 

Kto môže o finančnú podporu požiadať:  

Lekár, ktorý pracuje v oblasti onkológie na Slovensku a chce získať teoretické a praktické 

skúsenosti na prestížnych zahraničných pracoviskách v týchto 7 uvedených oblastiach 

týkajúcich sa onkologických ochorení: 

1. Prevencia 
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2. Diagnostika  

3. Liečba  

4. Podporná a paliatívna starostlivosť, vrátane starostlivosti po liečbe onkologických ochorení 

5. Veda a výskum 

6. Nádorové registre, analýza údajov onkologických ochorení 

7. Zdravotnícka ekonomika, národné onkologické plánovanie 

NOI úspešnému žiadateľovi poskytne finančný príspevok v prípade, ak lekár absolvuje 

zahraničnú stáž, v súlade s platnými podmienkami absolvovania stáže na zahraničnom 

pracovisku a po absolvovaní stáže sa vráti na Slovensko, aby získané skúsenosti zúročil nielen 

na svojom domácom pracovisku, ale aj na národnej úrovni. 

NOI grant nie je určený pre lekárov pracujúcich vo farmaceutickom priemysle.  

Podmienky žiadosti o NOI grant: 

1. Žiadosť sa vypĺňa do formulárov určených pre žiadosť o grant NOI, ktoré si žiadateľ stiahne 

na stránke NOI v časti „NOI “ a všetky kompletne vyplnené formuláre zašle na email: 

grant@noisk.sk  

2. Formuláre určené pre žiadosť o grant NOI:  

A. Popis projektu,  

B. životopis,  

C. odporúčací list domáceho pracoviska,  

D. akceptačný list pracoviska stážového pobytu. 

 

3. Vyplnené formuláre sa zasielajú v slovenskom jazyku, okrem akceptačného listu, ktorý 

môže byť  zasielaný v anglickom, alebo českom jazyku. 

 

Povinnosti úspešného žiadateľa o grant NOI:  

1. Správa s popisom činností počas stáže so zhodnotením nadobudnutých skúseností po 

návrate na Slovensko zaslaná na email NOI (grant@noisk.sk). Správa bude odovzdaná 

do 30 dní po návrate zo stáže, ktorá popíše krátkodobú skúsenosť a po 12 mesiacoch od 

ukončenia stáže, ktorá popíše dlhodobú skúsenosť z absolvovanej stáže. Súčasťou 

správy, ktorá je odovzdaná do 30 dní po návrate zo stáže je  fotografia zo stážového 

pobytu so svojim školiteľom.  

mailto:grant@noisk.sk
mailto:grant@noisk.sk
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2. Publikácia formou prednášky súvisiacej so stážou na podujatí Bratislavské onkologické 

dni, ktoré nasleduje najbližšie po návrate zo stáže, a v prípade úspešného žiadateľa, 

ktorý má menej ako 45 rokov je možná publikácia formou prednášky na Bratislavských 

onkologických dňoch, alebo Dňoch mladých onkológov, ktoré nasledujú najbližšie po 

návrate zo stáže. 

3. V prípade publikácií a prezentácií, je potrebné vždy uvádzať skutočnosť, že práca bola 

uskutočnená s pomocou NOI grantu s identifikačným číslom grantu. 

4. Úspešný žiadateľ je povinný vrátiť sa zo stáže na svoje domáce pracovisko najneskôr 

do 3 mesiacov od začiatku stáže.  

5. Iba tí úspešní žiadatelia, ktorí zdokladujú publikáciu, prípadne akceptáciu na publikáciu 

súvisiacu so stážovým pobytom v časopise, ktorý je registrovaný v medicínskej 

databáze Pubmed do 12 mesiacov od ukončenia stáže majú možnosť  žiadať opätovne 

o NOI grant.   

 

Podmienky udelenia NOI grantu: 

Finančné príspevky sú udeľované na kompetitívnej báze, na základe rozhodnutia  Vedeckej 

rady Národného onkologického inštitútu (ďalej len „vedecká rada“) podľa presne stanovených 

kritérií.  

Udelené finančné prostriedky NOI grantu nie je možné kumulovať s finančnými prostriedkami 

poskytnutými inými inštitúciami, okrem finančnej podpory domácej, alebo hostiteľskej 

inštitúcie.  

Dĺžka stážového pobytu: 

Minimálne 1 mesiac a maximálne 3 mesiace 

Maximálna výška finančnej podpory:  

USA/Svet: 3500 EUR* 

Európa: 2500 EUR* 

*suma je uvedená vo výške očistenej o odvody a daň, pričom do úvahy je braná geografická 

lokalizácia a nie príslušnosť ku krajine.  
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V prípade nesplnenia “Povinností úspešného žiadateľa o grant NOI“ ako je uvedené vyššie  

bude udelenie finančnej podpory zrušené a v prípade, že boli prostriedky úspešnému 

žiadateľovi už vyplatené, bude žiadateľ vyzvaný finančné prostriedky vrátiť NOI. 

 

Proces udeľovania podpory NOI na absolvovanie krátkodobých stáží 

Finančné prostriedky je možné udeliť len po zaslaní kompletne vyplnených všetkých 

predpísaných formulárov uvedených vyššie. Formuláre je možné získať na webovej stránke 

NOI (www.noisk.sk) v časti „NOI granty“.  

Žiadosti, ktoré nie sú zaslané na predpísaných formulároch, nekompletné žiadosti, alebo 

žiadosti zaslané po termíne výzvy nebudú akceptované pre hodnotenie vedeckou radou.  

Rozhodnutie o udelení finančného príspevku vyplýva zo zhodnotenia žiadosti vedeckou radou 

podľa presne stanovených pravidiel hodnotenia uvedených na webovej stránke NOI.  

Pravidlá hodnotenia vedeckou radou sú špecifikované v samostatnom dokumente „Pravidlá pre 

činnosť  Vedeckej rady NOI pri udeľovaní grantov NOI na zahraničné stáže“.  

Finančné prostriedky budú poskytnuté z AIFP grantu a poukázané úspešnému žiadateľovi, 

najneskôr 15 dní od podpisu darovacej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

 

Výzvy sú vypisované 2x v danom kalendárnom roku vždy k 1.1. a 1.6. Jednotlivá výzva je 

platná 3 mesiace, teda od 1.1. do 31.3. a od 1.6. do 31.8. V prípade, že sa do 31.8. neprihlási na 

výzvu o NOI grant ani jeden žiadateľ, môže byť predĺžená výzva o ďalšie 3 mesiace, t.j. do 

31.11. Vedecká rada posúdi žiadosti uchádzačov a rozhodne o podanej žiadosti najneskôr do 

30 dní od uzávierky výzvy. O rozhodnutí zároveň vyrozumie uchádzača o poskytnutie 

finančného príspevku. 

 

NOI si vyhradzuje právo dožadovať sa vrátenia poskytnutého grantu v prípade, ak úspešný 

uchádzač nesplní povinnosti uvedené v tomto dokumente. 

 

Výzvy, ako aj výsledky o udelení NOI grantov sú uverejňované na webovej stránke Národného 

onkologického inštitútu (www.noisk.sk). 

Dňom 4.4.2022 sa ruší platnosť dokumentu „NOI grant na podporu zahraničných stáží“ zo dňa 

27.12.2021 a nadobúda platnosť súčasný dokument.  

 

http://www.noisk.sk/
http://www.noisk.sk/
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Dňa 4.4.2022 

        

 

Aktualizovali: JUDr. Bc. Pavel Štukovský, MUDr. Mária 

Rečková, PhD.  

Schválila: Vedecká rada NOI  

 


