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E. SPRÁVA ZO STÁŽOVÉHO POBYTU – KRÁTKODOBÝ PRÍNOS 
  
 
Správu so zhodnotením krátkodobého prínosu je potrebné zaslať najneskôr do 30 dní od ukončenia stáže na grant@noisk.sk. V správe 
uveďte konkrétne náplň stáže so zhodnotením splnenia cieľov a možností využitia nadobudnutých vedomostí a skúseností po návrate na 
Slovensko. K správe priložte príslušnú fotodokumentáciu. 
 
NOI Grant s jeho priradeným číslom je potrebné citovať vo všetkých publikáciách, alebo prezentáciách stážového pobytu a jeho výsledkov 
súvisiacich s NOI stážou a zaslať citáciu publikácie, alebo informáciu o konferencii na grant@noisk.sk.  

 

 

Meno, priezvisko, tituly recipienta NOI grantu: 
JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.  
 
Názov a adresa domáceho pracoviska: 
Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava 
 
Názov stážového projektu:  
Genitourinárne malignity – liečba, výskum, manažment ambulantných pacientov 
 
Dátum absolvovania stáže od – do: 01.02.2022- 28.2.2022 
 
Názov a adresa hosťovského pracoviska: 
Institute Gustave Roussy (IGR), 114, rue Édouard-Vaillant, 94805 Villejuif Cedex, France 
 
 
Skúsenosti získané počas stážového pobytu:  
 
V dňoch 01.02.2022-28.2.2022 som sa na pozvanie prof. Fizaziho zúčastnil stážového pobytu v IGR 
zameraného na liečbu a výskum v oblasti genitourinárnych (GU) malignít. V tomto období som sa: 
 
1. Pravidelne zúčastňoval na ranných sedeniach kliniky, multidisciplinárnych a výskumných seminároch, 
prednáškach organizovaných IGR, ďalej na diagnostickom a terapeutickom manažmente pacientov na 
lôžkovom oddelení, rovnako aj ambulantných pacientov. 
 
2. Oboznámil s klinickým výskumom (štúdie fázy 1,2 a 3) a perspektívami klinického výskumu zameraného na 
GU malignity. 
 
3. Oboznámil so súčasným translačným výskumom zameraným na GU malignity a jeho perspektívami. 
 
4. Oboznámil s manažmentom (organizácia práce) pacientov (ambulancie – odbery- aplikácie systémových 
liečob). 
 
 
Využitie získaných poznatkov pre rozvoj onkológie na Slovensku:  
 
Spoločná publikačná činnosť – príprava prehľadového článku v spolupráci s IGR (Dr. Bernard Tessier alebo 
Y. Lorriot) podľa príslušných pokynov NOI do 12. mesiacov od ukončenia stáže. 
 
 
 
Miesto a dátum: V Bratislave, 1.3.2022 
 
         ___________________________ 
                  Podpis 
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