
 

 

 
 

Zápisnica zo zasadnutia  

Vedeckej rady Národného onkologického inštitútu (VR NOI) 

21.6.2022 

 

Pozvaní hostia: 

Ing. Zuzana Matloňová, PhD., kancelária Generálneho tajomníka služobného úradu MZ SR 

Ing. Tomáš Alscher, MPH, Generálny riaditeľ NOÚ 

 

Členovia VR NOI: 

Prítomní: 

Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc. 

Doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MPH – online  

Prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD. 

Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. 

MUDr. Mária Rečková, PhD. – online 

Doc. PhDr. Daniela Kallayová, PhD., MPH 

 

Ospravedlnení:  

Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. 

Prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. 

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. 

 

Členom VR NOI a pozvaným hosťom boli  pred Zasadnutím VR NOI odovzdané tri tlačené 

materiály: Správa o činnosti NOI v roku 2021, Odpočet akčných plánov NOP 2021-2025 – 

ROK 2021 a Plán činnosti NOI na rok 2023. 

 

V úvode Zasadnutia VR NOI privítala Dr. Rečková prostredníctvom online pripojenia 

pozvaných hostí a členov VR NOI a srdečne poďakovala pani Ing. Kristínke Bubelínyovej za 

jej doterajšiu, vysoko profesionálnu prácu tajomníčky VR NOI. Hneď v zápätí predstavila 

nového výkonného riaditeľa NOI, ktorým sa od 15.6.2022 stal JUDr. Bc. Pavel Štukovský 

a novú tajomníčku Vedeckej rady NOI, ktorou sa stala koordinátorka výskumných 

a vzdelávacích projektov – RNDr. Soňa Čierniková, PhD. 

 

Po oficiálnom privítaní, Dr. Rečková  otvorila stretnutie prezentáciou správy o činnosti NOI 

v roku 2021 a odpočet akčných plánov Národného onkologického programu (NOP) za rok 

2021. V oblasti onkologických skríningov predstavila kľúčovú úlohu NOI v koordinácii, 



 

 

 
 

vyhodnocovaní a návrhu aktualizácií pre MZ SR, ktoré je garantom onkologických 

skríningových programov na Slovensku. Okrem troch prebiehajúcich organizovaných 

skríningov (Ca prsníka, Ca krčka maternice a Ca kolorekta) bola zahájená aj príprava skríningu 

Ca pľúc a diskusia k zavedeniu skríningu Ca prostaty na základe odporúčaní Európskeho plánu 

boja proti rakovine. V oblasti skríningu Ca prsníka boli uskutočnené aktivity najmä v rámci 

koordinácie všetkých zainteresovaných strán, pracovného stretnutia nepreverených a 

preverených skríningových MG centier a aktivít nasmerovaných na zvýšenie kvality a počtu 

mamografických pracovísk a vylaďovania programu „Mamo“. Medzi plánované aktivity do 

konca roka 2022 patrí aj vytvorenie edukačného videa vysvetľujúceho priebeh MG vyšetrenia, 

previerky pracovísk a vyhotovenie podkladov pre nákladové analýzy. V oblasti skríningu 

rakoviny krčka maternice spomenula oficiálne spustenie organizovaného skríningového 

programu od júla 2021 a vytvorenie edukačného videa vysvetľujúceho priebeh skríningu 

rakoviny krčka maternice, pričom do decembra 2022 je plánované vyhotovenie podkladov pre 

nákladové analýzy a vyhodnotenie oportúnneho skríningu z dát zdravotných poisťovní. 

V oblasti onkologického skríningu karcinómu kolorekta bolo uskutočnených niekoľko 

aktivít zameraných na koordináciu, vyhodnotenie a taktiež hľadanie možností zvýšenia kvality, 

prípadnej aktualizácie programu formou spoločného workshopu pre VLD + gastroenterológov 

+ ZP na pôde MZ SR. Aj pre tento skríning sa do konca roka 2022 očakáva vytvorenie 

edukačného videa vysvetľujúceho priebeh kolonoskopického vyšetrenia a vypracovanie 

podkladov pre nákladové analýzy. V oblasti pripravovaného skríningu karcinómu pľúc Dr. 

Rečková prezentovala aktivity v oblasti koordinácie, organizovania prípravných stretnutí 

zainteresovaných strán, prípravy štandardného postupu, prezentácie potenciálneho pilotného 

projektu, prípravy konferencie v rámci spolupráce NOÚ a IU-SCC v Indianapolise s 

prezentáciou okrem iného aj témy skríningu Ca pľúc. Do konca roka je naplánované 

dokončenie Štandardného postupu pre skríning karcinómu pľúc a vypracovanie návrhu 

pilotného projektu. 

Z ďalších činností uskutočnených v roku 2021, Dr. Rečková spomenula aktivity 

v oblasti diagnostiky a liečby (vypracovanie aktualizovanej koncepcie klinickej a radiačnej 

onkológie a jej prípravu do VPK MZ SR, pravidelnú aktualizáciu zoznamu inovatívnych 

onkologických liekov s uvedením skóre ESMO-MCBS, zabezpečenie prístupu do databázy 

UpToDate pre hlavných a krajských odborníkov, primárov a prednostov onkologických 

ochorení s plánovaným rozšírením prístupov od októbra 2022), v oblasti výskumu a vývoja 

(pravidelne dvakrát ročne vyhlasované výzvy na získanie Grantu NOI, priebežnú aktualizáciu 

Registra onkologických skúšaní, spoluprácu v oblasti klinického a translačného výskumu 

zastrešenú Slovenskou kooperatívnou onkologickou skupinou, podporu akademického 

klinického výskumu v spolupráci so SLOVACRIN, snahu o obsadenie pozícií koordinátorov 



 

 

 
 

akademických klinických skúšaní), v oblasti epidemiológie tvorbu prehľadných výstupov z 

dostupných dát Národného onkologického registra (momentálne sa čaká na doplnenie 

mortalitných dát za rok 2021). V oblasti vzdelávania Dr. Rečková upriamila pozornosť na 

prezentáciu pracovníkov NOI na viacerých konferenciách (Výročná konferencia SUS, 

Konferencia SLK) a plánovanú účasť na konferenciách do konca roka (Výročná konferencia 

farmácie, Mamotrendy, Konferencia SVLPP, konferencia PREVON v Prahe). Okrem iného 

NOI aktívne participuje na príprave viacerých konferencií (Novinky z ASCO, BOD, 

konferencia s medzinárodnou účasťou „Conversations about lung cancer“ organizovaná 

v spolupráci NOÚ a IU-SCC v Indianapolise).  

V závere prezentácie Dr. Rečková poukázala na informačnú platformu www.noisk.sk 

a predstavila personálne obsadenie NOI, skríningových konzultantov a financovanie NOI 

v roku 2021-marec 2022, v prvej polovici roku 2022 a finančný plán do konca roku 2022. 

Zároveň požiadala zástupcov MZ SR o podporu v zabezpečení kontinuálneho financovania 

činnosti NOI z rozpočtu MZ SR, ako aj o pomoc pri zabezpečení financovania všetkých 

aktivít súvisiacich s napĺňaním akčných plánov NOP z rozpočtu vlády. 

V rámci diskusie Ing. Zuzana Matloňová, PhD. poďakovala za komplexnú prezentáciu 

činnosti NOI v roku 2021, ako aj činností uskutočnených v roku 2022. Vyjadrila plnú podporu 

pre všetky aktivity smerované k napĺňaniu NOP a ubezpečila, že oblasť onkologických 

ochorení patrí k prioritám MZ SR nakoľko je to aj v súlade k Európskym plánom boja proti 

rakovine. Vysvetlila, že vždy sa predkladá požiadavka na financovanie a potom sa postupuje 

podľa priorít. No zdôraznila, že téma rakoviny rezonuje v celoeurópskom priestore na všetkých 

úrovniach. 

Pani Ing. Kristína Bubelínyová predostrela požiadavku na zástupcov MZ SR, či by bola 

možnosť predĺženého čerpania financií NOI do konca marca nasledujúceho roka a možné 

rozdelenia financovania činnosti NOI na dva polroky. 

V úplnom závere Zasadnutia VR NOI, generálny riaditeľ NOÚ Ing. Tomáš Alscher, 

MPH úprimne poďakoval Dr. Rečkovej za prezentáciu a všetky aktivity, ktoré NOI odviedla 

v roku 2021 a 2022 a vyjadril presvedčenie, že plán odpočtu činností bude koncom roka 

splnený na 100%.  

Dr. Rečková sa poďakovala všetkým prítomným za účasť a pozornosť a popriala všetko 

dobré do ďalších dní a najmä pevné zdravie! 

 

Zapísala: RNDr. Soňa Čierniková, PhD. 

Skontrolovala: MUDr. Mária Rečková, PhD. 

Schválili: všetci členovia VR NOI prítomní na zasadnutí 

 

http://www.noisk.sk/

