
 

 

 
 

Zápisnica zo zasadnutia  

Vedeckej rady Národného onkologického inštitútu (VR NOI) 

23.11.2022 

 

Pozvaný hosť: 

MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH 

nový kandidát na člena VR NOI 

(podpredseda Slovenskej kooperatívnej onkologickej skupiny, SCOG) 

 

Členovia VR NOI: 

Prítomní: 

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA, FECMM 

doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA 

prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD. 

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. 

MUDr. Mária Rečková, PhD.  

doc. PhDr. Daniela Kallayová, PhD., MPH 

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. 

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. - online 

 

Ospravedlnení:  

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. 

 

 

Dr. Rečková v úvode Zasadnutia VR NOI privítala všetkých členov a predstavila kandidáta na 

nového člena VR NOI. Zúčastnení jednohlasne odsúhlasili, že novým členom VR NOI od 

1.1.2023 sa stáva podpredseda SCOG - MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH. 

 

Po oficiálnom privítaní, Dr. Rečková otvorila stretnutie prvým bodom, ktorým bola zmena 

Štatútu VR NOI. Konkrétne sa jednalo o zmenu v bode 5.2, ktorý sa týka podmienok členstva 

vo VR NOI. Keďže VR NOI slúži ako poradný orgán riaditeľovi NOI, ten nemôže byť jej 

členom. Zároveň v novom návrhu Štatúte VR NOI nebolo členstvo vo VR viazané na funkcie 

v oblasti onkológie, ale na jednotlivých expertov. Po diskusii a konsenzuálnej dohode bude 

v novom Štatúte VR NOI uvedené, že medzi členmi VR NOI musia byť zastúpení hlavní 

odborníci MZ SR pre klinickú, radiačnú a pediatrickú onkológiu, prezident Slovenskej 

onkologickej spoločnosti (SOS), predseda Vedeckej rady Národného onkologického ústavu 



 

 

 
 

(VR NOÚ) a nominant MZ SR. Ďalej sa VR NOI bude skladať z morálne bezúhonných a 

vážených  osobností – expertov z onkologickej oblasti a výskumu, ktorí majú záujem svojimi 

poznatkami a skúsenosťami prispieť k napĺňaniu cieľov NOI. Zároveň doc. Drgoňa navrhol, že 

aj zástupca onkochirurgie by mal mať zastúpenie vo VR NOI. Návrh na členov VR NOI podáva 

riaditeľ NOI. 

Ďalším bodom zasadnutia bola kontrola úloh zo Zasadnutia VR NOI dňa 23.3.2022. 

Doc. Kallayová prisľúbila doplniť odpočet akčných plánov Národného onkologického 

programu (NOP) za rok 2021 o aktivity spadajúce pod MZ SR a finálnu verziu odpočtu poslať 

Dr. Rečkovej. Následne pani riaditeľka NOI otvorila diskusiu k draftu dokumentu „Koncepcia 

onkologického klinického a translačného výskumu“, ktorý bol členom VR NOI vopred zaslaný 

v mailovej komunikácii. Diskutovalo sa aj o rozdieloch a presných definíciách pracovných 

činností pre profesie manažér organizačného útvaru a projektový/dátový manažér. Dr. 

Bystrický navrhol doplniť do kvalifikačných predpokladov pre personál organizačného útvaru 

klinických skúšaní aj znalosť anglického jazyka. Dr. Rečková zdôraznila, že pri tvorbe 

pracovných pozícií sa vychádzalo z pripravovaného katalógu pracovných činností a poprosila 

o zaslanie pripomienok ku draftu koncepcie klinického a translačného výskumu v čo 

najkratšom čase. Následne sa otvorila diskusia k zmene podmienok členstva v SCOG. Pri 

výmene názorov panovala zhoda, že by sa mal vytvoriť štatút člena SCOG a pridruženého člena 

SCOG. Pri definovaní kritérií pre riadneho člena SCOG sa bude prihliadať na prítomnosť 

koordinátora klinických skúšaní na pracovisku a tiež na počet aktívnych klinických skúšaní za 

kalendárny rok. Dôraz sa bude klásť aj na to, aby sa pracovisko v priebehu nasledujúcich piatich 

rokov zúčastnilo niektorého z akademických skúšaní, pričom do úvahy sa budú brať aj 

retrospektívne štúdie. Opätovne sa otvorila aj otázka možnosti zadefinovať NOP a jeho akčné 

plány priamo v rámci rozpočtu MZ SR. Doc. Kallayová objasnila situáciu, že sekcia 

financovania na MZ SR vždy zozbiera požadavky na aktivity súvisiace s NOP a tie potom 

následne prerokúva s Ministerstvom financií SR. Ubezpečila prítomných, že onkologická 

problematika je jednou z priorít MZ SR.  

Dr. Rečková informovala, že Koncepcia klinickej onkológie je už uverejnená vo 

Vesníku MZ SR a v súčasnosti sa do VPK MZ SR pripravuje aj pripravená Koncepcia radiačnej 

onkológie. Prof. Mego sa zaujímal, či boli s koncepciou oboznámení aj všeobecní lekári. Dr. 

Rečková oznámila, že hlavná odborníčka pre všeobené lekárstvo Dr. Šimková oficiálne 

súhlasila s koncepciou. Pani riaditeľka NOI ju poprosí, aby informovala o uverejnenej 

koncepcii v rámci odborných podujatí alebo ju rozposlala všeobecných lekárom, aby sa ňou 



 

 

 
 

riadili. Dokument vo formáte pdf aj s oficiálnym čislom Vesníka MZ SR bude členom VR NOI 

zaslaný mailom. 

Počas zasadnutia sa otvorila aj otázka rozšírenia možností pre žiadosť o Grant NOI, 

ktorý je určený na krátkodobé zahraničné stáže aj o nelekárskych pracovníkov, psychológov, 

fyzikov, sestry a iných pracovníkov z nelekárskych odborov, ktorí pracujú na pracovisku 

zaoberajúcim sa starostlivosťou o onkologických pacientov. Okrem týchto pracovníkov navrhla 

doc. Kallayová z MZ SR, aby o NOI grant mohli žiadať aj vedeckí pracovníci zaoberajúci sa 

onkologickými výskumnými témami. S nelekárskymi pracovníkmi, ktorí sú zamestnaní 

v zdravotníckom zariadení jednohlasne súhlasili všetci prítomní. Avšak zhodli sa v tom, že 

vedeckí pracovníci by pre žiadosť o NOI grant nemali byť zahrnutí a NOI grant by mal v rámci 

zamerania zostať pre lekárov a nelekárov zapojených v klinickom procese starostlivosti o 

onkologického pacienta. Prof. Mego vyjadril obavu, či nelekárski pracovníci budú môcť 

konkurovať lekárom, ktorí sa budú hlásiť na prestížne zahraničné stáže. V diskusii sa však 

potvrdilo, že pri výbere sa bude klásť dôraz na stanoviská vysielajúceho a prijímacieho 

pracoviska a tiež na kvalitu podávaného projektu a jeho prínos pre onkológiu na Slovensku. 

Pripraví sa teda zmena dokumentu „Podmienky žiadosti o udelenie NOI grantu“ a upravený 

dokument bude uverejnený na webovej stránke www.noisk.sk v sekcii NOI granty. 

Tajomníčka VR NOI, Dr. Čierniková následne informovala prítomných o spustení 

európskeho projektu CraNE JA od 1.10.2022, nakoľko v riešiteľskom kolektíve sú aj všetci 

členovia VR NOI. V power-pointovej prezentácii odprezentovala hlavné myšlienky projektu a 

výstupy z „kick-off“ meetingu, na ktorom sa osobne zúčastnila. Ten sa konal v dňoch 3-

4.11.2022 v Bruseli, Viac informácií o konrétnom zapojení sa z našej strany predstavia Dr. 

Rečková a Dr. Čierniková po januárovom „kick-off“ meetingu pracovného balíčka 7, ktorého 

súčasťou je NOÚ/NOI. 

Dr. Rečková informovala o vynikajúcej práci Ing. Farkašovej, ktorá pomohla umiesniť 

a postupne vyškoliť koordinátorov klinických skúšaní na detskej onkológii NÚDCH 

v Bratislave, na detskej onkológii v Košiciach a vo Východoslovenskom onkologickom ústave, 

a.s. Koordinátori nastúpili na svoju pozíciu od septembra, nakoľko určitú dobu prebiehalo 

hľadanie vhodných kandidátov a vzájomná komunikácia s vedením jednotlivých 

zdravotnických zariadení. V decembri nastúpi koordinátorka klinických skúšaní na detskej 

onkológii v Banskej Bystrici. S ohľadom na možnosť finančne pomôcť aj iným zdravotníckym 

zariadeniam do konca roka 2022, bola pomoc s vytvorením pozície koordinátora klinických 

skúšaní, po odsúhlasení MZ SR, primárne ponúknutá členom kooperatívnej skupiny SCOG, 

nakoľko na týchto pracoviskách sa realizujú klinické skúšania. Predbežný záujem o danú 

http://www.noisk.sk/


 

 

 
 

profesiu sice prejavili viaceré onkologické pracoviská, avšak súhlas vedení zdravotníckych 

zariadení v súčasnej dobe umožnil umiestnenie koordinátorov vo Fakultnej nemocnici Trnava, 

Trenčín od novembra t.r. a vo FNsP Prešov od decembra t.r. Ing. Farkašová od ich nástupu 

v septembri 2022 koordinátorov školí na týždennej báze a v dňoch 7-8.12.2022 bude v NOI 

prebiehať konferencia koordinátorov spolu s ich testovaním. NOI bude neustále poskytovať 

koordinátorom svoju podporu, ale dohľad nad nimi už prevezmú investigátori klinických 

skúšaní. Z hľadiska edukácie bude oslovený SLOVACRIN, ktorý má v svojej náplni aj danú 

činnosť, hlavne z hľadiska pomoci pri absolovaní zahraničních stáží, medzinárodných 

konferencií a podobne.   

Dr. Rečková tiež informovala o zabezpečení inštitucionálneho prístupu do databázy 

UpToDate pre NOÚ od 1.12.2022 s poskytnutím prístupov NOÚ pre pracoviská klinickej 

onkológie na Slovensku, čím bude umožnený prístup do databázy poskytujúcej aktuálne 

poznatky pre väčšie množstvo onkológov na Slovensku.  Databáza je špičkovým informačným 

zdrojom pre klinickú prax a lekári sa v nej môžu dozvedieť najnovšie poznatky z medicíny 

založenej na dôkazoch. 

Kedže sa blíži koniec roka, dôležitou otázkou na zasadnutí VR NOI bola aj príprava 

Výročnej správy o stave onkológie na Slovensku. Zúčastnení súhlasili s odporúčaním prof. 

Ondruša z LF UK o zaradení informácií o počte doktorandov a ich témach v rámci študijného 

programu Onkológia. Prof. Mego navrhol pridať do záverečnej správy aj príspevok editora 

klinicky orientovaného časopisu Neoplasma. Časopis uverejňuje publikácie z onkologickej 

oblasti od domácich aj zahraničných autorov, ktoré prešli náročným recenzným konaním. 

Neoplasma je jediným karentovaným onkologickým časopisom na Slovensku a jeho Impakt 

faktor v tomto roku presiahol hodnotu 3,5, čo svedčí o jeho vysokej kvalite. Medzi návrhmi na 

doplnenie bolo doplnenie do siete pracovísk aj ADOSky. Prof. Mego tiež navrhol, aby sa vo 

výročnej správe uvádzala aktualizácia siete pracovísk k dátumu 1.1.2023, kvôli možným 

personálnym zmenám ku koncu roka. Minimálne bude potrebné uviesť konkrétne zmeny a 

dátum ich nastatia v zátvorkách alebo odvolávkach na súčasné internetové aktualizácie 

jednotlivých pracovísk. Dr. Rečková navrhla pridať do výročnej správy aj príspevok od 

onkochirurgov, s čím zúčastnení súhlasili a navrhli napísať túto požiadavku prof. Pechanovi 

z NOÚ. Prípadné ďalšie návrhy na doplnenie výročnej správy je možné zaslať mailom a môže 

dôjsť k ich spoločnému prerokovaniu formou hlasovaniu per-rollam. 

V rámci sekcie rôzne, Dr. Rečková informovala o žiadosti ruského radiačného onkológa 

o pomoc s informáciami týkajúcimi sa možnosti práce na Slovensku. Doc. Dubinský podotkol, 

že prehľadával internetové informácie na stránke MZ SR a v súčasnosti nie je možné nájsť 



 

 

 
 

relevantné informácie k danej téme. Doc. Kallayová odporučila obrátiť sa na Ministerstvo 

práce, nakoľko záujemca by vstupoval na slovenský trh práce a je potrebné oboznámiť sa so 

všetkými formalitami ohľadne pobytu, odvodov, atď. Zákon o službách zamestnanosti rieši 

zásadné otázky zamestnanosti v SR. Dr. Rečková taktiež informovala prítomných, že od 

1.1.2022 na post Tajomníčky NOI nastúpi pani Ing. Kristína Bubelínyová, ktorá bude 

nápomocná pani riaditeľke pri riadení NOI. 

 

V závere pani Dr. Rečková, riaditeľka NOI, úprimne poďakovala všetkým prítomným za účasť, 

ich vzácny čas a najmä za ich obetavú prácu v uplynulom roku a popriala všetko dobré a veľa 

oddychu počas vianočného obdobia. 

 

Zapísala: RNDr. Soňa Čierniková, PhD. 

Skontrolovala: MUDr. Mária Rečková, PhD. 

Schválili: všetci členovia VR NOI prítomní na zasadnutí 

 


