
 

 

 
 

Zápisnica z Ustanovujúceho zasadnutia  

Vedeckej rady Národného onkologického inštitútu (VR NOI) 

17.02.2023, prezenčne v knižnici NOÚ+on-line 

 

 

Členovia VR NOI: 

Prítomní: 

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

doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA – online 

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. 

doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH – online 

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.  

MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH – online 

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. 

 

Ospravedlnení:  

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. 

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. 

prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD. 

 

Ostatní prítomní: 

MUDr. Mária Rečková, PhD., riaditeľka NOI 

RNDr. Soňa Čierniková, PhD., tajomníčka VR NOI 

Ing. Kristína Bubelínyová, tajomníčka NOI 

 

Dr. Rečková v úvode Ustanovujúceho zasadnutia VR NOI privítala všetkých členov 

a poďakovala im za ochotu spolupracovať pri napĺňaní cieľov NOI, nakoľko VR NOI je 

poradným orgánom riaditeľa NOI. Zároveň oznámila výsledky per-rollam hlasovania členov 

VR NOI, podľa ktorých sa predsedom VR NOI stal prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.  

 

Výsledky hlasovania: 

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. – 7 hlasov 

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. – 2 hlasy 

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA, FECMM – 1 hlas 

 

 



 

 

 
 

Prof. Mego SÚHLASIL so zvolením do funkcie predsedu VR NOI. Zároveň poprosil Dr. 

Rečkovú, aby doviedla prebiehajúce zasadnutie VR NOI podľa schváleného programu.  

 

Po oficiálnom úvode sa pristúpilo k zhodnoteniu plnenia úloh z predchádzajúceho 

zasadnutia VR NOI. Ako prítomným oznámila doc. Kállayová, odpočet plnenia akčných plánov 

Národného onkologického programu (NOP) bude MZ SR vypracovávať spolu za roky 

2021/2022, pričom vyzvú všetky zainteresované strany, aby im odovzdali svoje príspevky pre 

odpočet. Dr. Rečková oznámila, že Koncepcia klinického a translačného výskumu je už 

v riešení na MZ SR a Generálny riaditeľ sekcie zdravia ju eviduje. Podľa záverov 

z predchádzajúceho zasadnutia VR NOI (23.11.2022) došlo k zmene Stanov Slovenskej 

kooperatívnej onkologickej skupiny (SCOG). Plné členstvo budú mať len pracoviská s vyššou 

kvalitou, ktoré uskutočňujú klinické skúšania. Jednou z podmienok plného členstva v SCOG je 

uverejňovanie svojej činnosti na webových stránkach svojich inštitúcií. Doc. Dubinský 

informoval, že Koncepcia radiačnej onkológie je na MZ SR a čaká sa na pripomienky. V otázke 

informovanosti všeobecných lekárov (VDL) o možnosti sledovania onkologických pacientov 

po remisii v ambulanciách VDL bola oslovená Dr. Šimková, ktorá v spolupráci s prof. 

Špánikom, prof. Megom a Dr. Rečkovou napísala článok pre Zdravotnícke noviny a tiež pre 

časopis Onkológia. Členovia VR NOI navrhli, aby bol formulár pre onkológov, týkajúci sa 

odosielania pacientov po remisii do starostlivosti VDL, umiestnený na web stránke NOI. 

Zároveň by mal byť prístupný aj v nemocničnom systéme Datalan, ktorý používajú OÚSA aj 

NOÚ. Dr. Rečková informovala, že k finalizácii Výročnej správy o stave onkológie na 

Slovensku sú ešte potrebné viaceré príspevky, ktorých doručenie očakávame. Prof. Pechan 

oznámil, že od budúceho roka by do Výročnej správy prispela svojim príspevkom aj Slovenská 

chirurgická spoločnosť. 

Ďalším bodom zasadnutia VR NOI bolo predstavenie prebiehajúcich aktivít európskeho 

projektu CraNE-JA, v ktorom sú inkludovaní aj členovia VR NOI. Dr. Čierniková informovala 

členov VR NOI o priebehu parížskeho „kick-off“ meetingu pracovného balíka 7 (WP7), 

ktorého je NOÚ/NOI súčasťou. Zároveň pripomenula, že definovanie výskumných a 

edukačných štandardov pre budúcu sieť komplexných onkologických centier (CCC) sa teraz 

premiestnilo do on-line priestoru, kde sa viacerí členovia NOI a VR NOI zúčastňujú on-line 

meetingov. Záverečná rekapitulácia práce pracovných skupín je naplánovaná na 21. apríla 2023 

počas stretnutia WP7, ktoré sa bude konať hybridnou formou – online/prezenčne v Paríži. 

Doc. Kállayová informovala všetkých prítomných na zasadnutí o účasti Slovenska 

v európskom projekte PERCH, ktorého cieľom je monitoring HPV vakcinácie, plánované 



 

 

 
 

prepojenie s HPV diagnostikou a zvyšovanie vedomostí o HPV v cieľovej skupine detí po 12. 

roku života. Zároveň informovala o úmysle MZ SR a rokovaniach vedúcich k predĺženiu 

podávania bezplatnej HPV vakcíny do dovŕšenia veku 15 rokov. V rámci projektu PERCH by 

sa mali vytvoriť tréningové materiály pre zdravotníckych pracovníkov, a tiež pripraviť a 

implementovať narodnú komunikačnú kampaň pre zvýšenie účasti na HPV vakcinácii. 

V projekte sú zahrnuté významné európske onkologické centrá a univerzity, ktoré budú 

vzájomne spolupracovať pri výmene skúseností, s cieľom hovoriť o HPV, zvýšiť povedomie 

a zamerať sa na rodičov detí, ktorých sa to týka. Projekt bol spustený 1. novembra 2022 v rámci 

výzvy EU for health-JA a bude trvať 2 roky. Slovensko je v ňom zastúpené prostredníctvom 

MZ SR, pričom táto problematika je súčasťou akčného plánu zameraného na prevenciu v NOP. 

Doc. Kállayová informovala, že podľa údajov zo zdravotných poisťovní máme na Slovensku 

doposiaľ zaočkovaných proti HPV vírusu 30% dievčat a 10% chlapcov.  

Dr. Rečková informovala prítomných o chystanom pilotnom projekte s NCZI, v ktorom 

by sa mal nastaviť tok dát - „dataflow“ v rámci skríningového programu karcinómu pľúc na 

menšom pilotnom projekte s pár systémami. Pilotný projekt bude slúžiť na nastavenie procesov 

a odkúšanie spolupráce v rámci pilotu, ktorý nepôjde cez pozvánky, ale bude prebiehať na 

vytypovanej skupine aktívnych aj bývalých fajčiarov, Výsledky by mohli napomôcť pre 

nastavenie toku dát do budúcnosti aj pre iné skríningové programy. Prof. Plank zdôraznil, že je 

potrebné myslieť aj na centrá, kde sa bude vyhodnocovať cytológia, pretože tá nie je 

centralizovaná ako histológia. Bude potrebné upraviť aj kódovanie a „dataflow“ v rámci 

cytológie. 

Doc. Drgoňa otvoril otázku aktualizácie Národného onkologického registra a aj 

možnosti vytvorenia Národného skríningového registra. Ako oznámila Dr. Rečková, 

požiadavka Národného skríningového registra bola vytvorená a momentálne sa čaká na 

vyjadrenie NCZI, či požadovaná štruktúra dát je v súlade s ich štrukturovanými dátami a s ich 

ďalšímí projektami. Projekt MZ SR s Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC) 

s názvom Improving cancer care coordination and screening in Slovakia (ICCCS) je zameraný 

práve na zlepšenie v oblasti skríningového „dataflow.“ Experti z WHO boli v NCZI 

a informovali sa o možnostiach vytvorenia Národného skríningového registra. V rámci projektu 

ICCCS je naplánovaná aj osveta pre skríningy a vytvorenie školiaceho plánu pre všetkých 

pracovníkov zahrnutých v skríningovom procese, ale tiež aj pre zdravotníckych pracovníkov 

na základných a stredných školách. 

Dr. Rečková informovala tiež o zapojení NOÚ/NOI do európskeho projektu 

„Establishing Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies“ (ECHoS), ktorého cieľom je 



 

 

 
 

prepojenie všetkých kľúčových hráčov v oblasti onkológie na národnej úrovni. Tým sa má 

dosiahnuť čo najefektívnejšia implementácia Misie Rakovina. Prof. Plank navrhol prepojenie 

aktivít Národnej biobanky s EChoS v rámci pripravovanej publikácie. 

Počas zasadnutia VR NOI sa otvorila aj otázka potreby zriadiť Kliniku pre klinické 

skúšanie fázy I, ktorá by bola takým referenčným pracoviskom. Táto aktivita je definovaná aj 

v NOP. Dr. Rečková informovala o príprave Kliniky pre klinické skúšanie fázy I a Kliniky 

preživších pre sledovanie neskorej toxicity v NOÚ, pod II. onkologickou klinikou LF UK a 

NOÚ. Dr. Rečková a prof. Mego sa v januári 2023 zúčastnili služobnej cesty v špičkovom 

onkologickom centre „The Institute Gustave-Roussy“ v Paríži, kde sa podrobne oboznámili 

s fungovaním klinického skúšania fázy I. V rámci vybudovania Kliniky preživších v NOÚ prof. 

Mego uviedol, že by mala byť aspoň v svojich začiatkoch zameraná na vytypované malignity, 

ako sú pacienti liečení v mladšom dospelom veku pre lymfómy, nádory semeníkov a prsníkov, 

ako aj pacienti liečení chemoterapiou a rádioterapiou v detstve a v mladom dospelom veku, 

pričom by mala byť striktne naviazaná aj na výskum. Podobne je to aj v prestížnom 

onkologickom centre MD Anderson Cancer Center v Texase, kde všetci takíto pacienti prejdú 

batériami výskumných testov. 

Na záver všetci prítomní členovia VR NOI súhlasili s preposielaním informácií od 

pracovníkov NOI, týkajúcich sa onkologickej starostlivosti a výskumu v rámci rôznych 

európskych iniciatív a prieskumov. Zároveň bol odsúhlasený termín nasledujúceho zasadnutia 

VR NOI, ktorý navrhol nový predseda VR NOI prof. Mego, a to 21.6.2023 od 13.00-14.30. Na 

zasadnutí dňa 21.6.2023 predloží riaditeľ NOI správu o činnosti NOI vedeckej rade NOI za 

prítomnosti generálneho riaditeľa NOÚ a Generálneho tajomníka služobného úradu MZ SR.  

Riaditeľka NOI – Dr. Rečková a novozvolený predseda VR NOI – prof. Mego sa 

poďakovali všetkým za ich aktívnu účast na Ustanovujúcom zasadnutí VR NOI a popriali 

všetko dobré do ďalších dní. 

 
 
 
Zapísala: RNDr. Soňa Čierniková, PhD. 

Overili: MUDr. Mária Rečková, PhD. a prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. 

 

 


