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Biomedicínsky výskum z pohľadu MZ SR 

 

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. 

 

Ministerstvo zdravotníctva SR 
 

Biomedicínsky výskum je legislatívne upravený v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v štvrtej časti v prvej hlave ako: 
“Biomedicínsky výskum zahŕňa každú výskumnú činnosť v oblasti biológie, medicíny, farmácie, 
ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a psychológie, ktorá môže ovplyvniť fyzické alebo 
psychické zdravie človeka, ktorý sa zúčastňuje na tomto výskume“. Tieto oblasti majú zároveň 
najväčší inovačný potenciál a vytvárajú priestor pre internacionalizáciu, najmä v zmysle 
medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce a zapojenia sa do prestížnych projektov 
v oblasti biomedicínskeho výskumu.  

Slovenské obyvateľstvo je okrem populačného starnutia charakterizovateľné aj vysokým 
percentom morbidity a mortality na závažné chronické ochorenia (najmä kardiovaskulárne, 
onkologické...).  

Slovenská republika zaostáva za vyspelou časťou Európy v trendoch preventívnej 
i personalizovanej medicíny, včasného skríningu ochorení i v kvalite zdravia.  Nevyhnutnosť 
pochopenia príčiny ochorení, efektívna prevencia, včasná diagnostika, moderná terapia a ich 
inovatívne riešenia môžu signifikantne zlepšiť kvalitu zdravia jednotlivcov a života slovenskej 
populácie.  

Preto sa v súčasnej dobe vytvára v SR prostredie, ktoré podporuje najmä biomedicínsky 
výskum, vývoj a vzdelávanie zamerané na komplexné zlepšenie zdravotného stavu slovenskej 
populácie s následným pozitívnym vplyvom na hospodársko-ekonomickú a spoločenskú oblasť.  

 

Rozvojové trendy 

1. Inovatívne diagnostické a terapeutické postupy a produkty personalizovanej/precíznej 
medicíny 

2. Inovatívne biotechnológie v lekárskych vedách 

3. Inovatívne liečivá 

4. Inovatívne prostriedky zdravotníckej techniky 

5. Inovatívne informačné a komunikačné technológie v zdravotníctve – biomedicíne 

Medzi hlavné priority budú zaradené aj projekty v gescii MZ SR zamerané na podporu 
systémovej infraštruktúry pre biomedicínsky výskum (vrátane biobankovej infraštruktúry) a na 
excelentné vedecko-výskumné zámery s inovatívnymi výstupmi priamo aplikovateľnými 
v klinickej praxi. Podporou aplikovaného výskumu je aj výzva na poskytovanie dotácií 
v pôsobnosti MZ SR pre oblasť výskumu a vývoja. 



Onkologický register v  21. storočí 

 

MUDr. Viera Hlodáková 
 

Národný onkologický register, NCZI, Bratislava 
 
 

Národný onkologický register Slovenskej republiky (NOR SR) je zdravotný register na celoštátnej 

úrovni, ktorý zbiera a spracováva novodiagnostikované prípady onkologických ochorení a ich 

primárnu liečbu. Register vznikol v roku 1976 (s údajmi spracovanými spätne od roku 1968). 

Bolo to v tom istom roku ako boli populačné registre odporúčané Svetovou zdravotníckou 

organizáciou. Doteraz kvalita údajov z NOR SR patrí do najvyššej „A" kategórie onkologických 

registrov. Do okruhu onkologických diagnóz, ktoré podliehajú hlásnej povinnosti patria okrem 

zhubných nádorov (C00-C97) aj nádory in situ (D00-D09), nezhubné nádory nervovej sústavy 

a endokrinných žliaz (D32, D33, D35)  a nádory s neurčitým alebo neznámym správaním (D37-

D48). Náročnosť diagnosticko-terapeutického manažmentu onkologického pacienta, spolu 

s veľkou škálou sledovaných diagnóz sa odráža aj v náročnej kompletizácií a  samotnom 

spracovaní údajov charakterizujúcich nádorové ochorenie a jeho terapiu. Vzhľadom na 

pretrvávajúce problémy zo strany spravodajských jednotiek v hlásnej povinnosti 

(administratívna reorganizácia poliklinických oddelení klinickej onkológie, nedostatok 

zdravotného personálu  v teréne) došlo k zhoršeniu hlásnej disciplíny a tým aj k oneskoreniu 

komplexného spracovania údajov o výskyte onkologických ochorení na Slovensku. Elektronické 

hlásenia do  zdravotných registrov sa v SR postupne zavádzajú  od roku 2007. Pre náročnosť 

koordinácie  zberu dát do onkologického registra sa do praxe elektronické hlásenie dostáva až v 

roku 2015, ktoré sa pre potreby  spravodajských jednotiek optimalizovalo  v roku 2017 tak, že 

sa rozdelilo na čiastkové hlásenia podľa procesu rešpektujúceho odbornosť lekára 

vstupujúceho do manažmentu onkologického pacienta. 

 

 



Ekonomické aspekty zdravotnej starostlivosti o onkologického 
pacienta 
 

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA 

 

Ústav zdravotníckych disciplín, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., 
Bratislava 
 

Rozdiely v prístupoch k systémom zdravotníctva a hodnote zdravotnej starostlivosti si zaslúžia 

dôkladnú analýzu a následnú diskusiu. Prax totiž ukazuje, že postoj k hodnote zdravotnej 

starostlivosti a následne aj prístup zo strany jednotlivých štátov k spôsobu jej organizácie má 

významný vplyv na zdravotný stav ľudí. Našou ambíciou je poukázať prostredníctvom analýzy 

hematologických malignít (rakoviny krvi), a konkrétne diagnózy mnohopočetného myelómu, na 

hodnotu za peniaze v oblasti zdravotnej starostlivosti na Slovensku [1]. Pri hodnotení nákladov 

zdravotnej starostlivosti teda treba zohľadniť tak priame náklady (napr. lieky, ambulantnú 

starostlivosť, nemocničnú starostlivosť), ako aj nepriame náklady (napr. strata pracovnej 

produktivity pacienta alebo jeho rodinných príslušníkov, a z toho vyplývajúce straty na daniach, 

výpadky z príjmov do fondov dôchodkového zabezpečenia atď.) Nepriame náklady sa líšia podľa 

typov ochorení aj liečebných postupov. Výška týchto nákladov závisí aj od vzdelanosti 

pracovníkov. Krajiny s väčším pomerom občanov v povolaniach, ktoré vyžadujú vysokú úroveň 

dosiahnutého vzdelania a ktoré sú zvyčajne ekonomicky vyspelejšie, evidujú vyššiu stratu 

produktivity, ktorá vyplýva z práceneschopnosti ako krajiny s nižšou vzdelanostnou úrovňou [2]. 

Modelový výpočet poskytuje prvý komplexný pohľad na náklady spôsobené diagnózou 

mnohopočetného myelómu na Slovensku a ukazuje, v súlade s medzinárodnými štúdiami, že 

najväčším nákladom z celkovej zdravotnej starostlivosti sú nepriame náklady. Tie tvoria 

približne 66% z celkových nákladov [1]. 

 

Použitá literatúra:  

[1] Babela R, Rafayova M: Direct and indirect costs associated with multiple myeloma: a case study from the Slovak Republic. Int 
Health Journal. 2017 December; 1:11-16. 
[2] Erixon F: Innovation and the Economics of Healthcare: The Case of Blood Cancer (Internet). European Centre for 
International Political Economy, 2016. [citované 2018 Jan 16], Dostupné na: http://ecipe.org//app/uploads/2016/09/Innovation-and-
the-Economics-of-Healthcare-The-Case-of-Blood-Cancer.pdf 

http://ecipe.org/app/uploads/2016/09/Innovation-and-the-Economics-of-Healthcare-The-Case-of-Blood-Cancer.pdf
http://ecipe.org/app/uploads/2016/09/Innovation-and-the-Economics-of-Healthcare-The-Case-of-Blood-Cancer.pdf


Mozog-srdce-emócie v zdraví a chorobe 

 

Doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.*, MUDr. Michal Mešťaník, 
prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc. 

 
 

Ústav fyziológie a Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 
Univerzita Komenského v Bratislave, Martin 
 
 

Poznatok, že hodnotenie srdcovej činnosti je využiteľné pre posúdenie choroby či zdravia, patrí 

k najstarším poznatkom medicíny. Už v r. 1872 Darwin poukázal na unikátnu interakciu „mozog-

srdce-emócie“: „keď je myseľ silno excitovaná, okamžite reaguje srdce a naopak... a tak pod 

stavom excitácie je vzájomná úzka spojitosť medzi mozgom a srdcom prostredníctvom 

pneumogastrického nervu (n.vagus)“ (voľne preložené). Neustále zmeny frekvencie srdca – 

variabilita sú výsledkom dokonalej súhry regulačných mechanizmov neurokardiálnej integrity, 

ktorej riadiace oblasti sa prekrývajú s centrami zodpovednými za emočné prežívanie. 

Hodnotenie variability frekvencie srdca umožňuje načrieť do poznania zmien adaptácie 

a flexibility organizmu v zdraví i chorobe. Naše výsledky poukázali, že už jemná zmena 

emočného prežívania v zmysle depresie/úzkosti je spojená s narušenou reguláciou srdca 

u zdravých ľudí,  pri diagnostikovanej depresii bola dysregulácia činnosti srdca prítomná už 

v adolescentnom veku. Domnievame sa, že „starostlivosť o emócie“ pri onkologickom ochorení 

spojenom so zmenenou kvalitou života môže predstavovať významný faktor v prevencii 

neskorších kardiovaskulárnych komplikácií.  

 

Podpora: VEGA 1/0044/18, Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin), ITMS kód 

projektu: 26220220187, projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 

 

 

 



Sociálna práca s onkologicky chorým pacientom 

 

Bc. Mária Molnárová 

 
 
Univerzitná nemocnica v Martine, Liga proti rakovine SR 
 
 

Onkologické ochorenie negatívne ovplyvňuje oblasť zdravia, prežívania. Mení vzťahy v rodine 

a v spoločnosti. Cieľom prednášky je poukázať na riešenie sociálnych problémov onkologických 

pacientov prostredníctvom metód sociálnej práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čo trápi onkologických pacientov: pohľad právnika 

 

JUDr. Katarína Fedorová, PhD. 

 
Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava, 
Združenie pacientov s hematologickými malignitami, Bratislava 
 

Z pohľadu právnika možno problémy onkologických pacientov rozdeliť do dvoch oblastí – 

sociálne zabezpečenie a reálna dostupnosť liečby. V sociálnom zabezpečení právne predpisy 

nedostatočne reflektujú skutočný vplyv mnohých ochorení na pracovné a spoločenské 

uplatnenie pacienta. Aplikačná prax je nejednotná, čím sa narúša princíp právnej istoty. 

Sociálne zabezpečenie a zdravotná starostlivosť nie sú dostatočne prepojené.  

Mnohé inovatívne lieky na onkologické ochorenia nie sú kategorizované a schválenie ich úhrady 

je na posúdení zdravotnej poisťovne. Tá nie je viazaná žiadnymi pacientovi vopred známymi 

kritériami, čo je zo subjektívneho pohľadu zneisťujúce a z objektívneho netransparentné. Hoci 

od novely zákona č. 363/2011 Z.z. možno očakávať zvýšenie počtu už registrovaných liekov 

zaradených do kategorizácie, otáznym zostáva, ako sa v blízkej budúcnosti vysporiadame 

s úhradou mimoriadne nákladných liekov, ktoré revolučným spôsobom menia liečbu viacerých 

onkologických ochorení. 

 

 

 

 

 

 

 



Potreby onkologických pacientov na Slovensku a možnosti ich 

napĺňania z pohľadu psychológa 

 

PhDr. Zuzana Ondrušová 

 
Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB 
 

Psychologická starostlivosť by mala patriť k štandardu v poskytovaní komplexnej zdravotnej 

starostlivosti. Psychoonkológia sa zaoberá širokým spektrom reakcií pacientov, ich blízkych 

a zdravotníkov na vznik a priebeh onkologických ochorení a zároveň skúma psychologické, 

sociálne a biologické faktory, ktoré vplývajú na vznik a liečbu onkologických ochorení. Špecificky 

je zameraná na prácu s úzkosťou, strachom, hnevom, pocitmi viny, bolesťou, izoláciou, 

depresívnym prežívaním, zmenami v pracovnej a rodinnej oblasti či celkovou kvalitou života. 

Z psychologického hľadiska sú pacienti po diagnostikovaní onkologického ochorenia často 

vytrhnutí z kontextu vlastného života, postavení do submisívnej pozície s obmedzením 

vlastných kompetencií v život ohrozujúcej situácii. Vzhľadom na krehkosť a ťažšiu prístupnosť 

ľudskej duše si psychologická práca vyžaduje vytvorenie terapeutického vzťahu s pacientom, čo 

je časovo náročné. Je výsadou psychológie, že potrebný čas a priestor pacientom a ich blízkym 

poskytne. Ako ukazujú rôzne výsledky psychoonkologickej praxe, dokáže výrazne zlepšiť kvalitu 

života pacienta, v niektorých prípadoch aj pomôcť život predĺžiť. 

 

 

 

 

 



Liečebné kúpele v Európe - miesto efektívnej prevencie 

a edukácie onkologického pacienta 

 

MUDr. Janka Zálešáková 

 
Európsky zväz kúpeľov  Brusel, Asociácia slovenských kúpeľov  Bratislava 
 
 

Onkologické choroba napriek novým liečebným prístupom zostávajú na prvých priečkach 

mortality a narastajúcej incidencie v EU. Liečba nádorov vždy zanecháva stopy na kvalite života 

v oblasti psychickej i fyzickej. Nasledovať by preto mala liečebná rehabilitácia, súčasne 

poskytujúca  liečbu komplikácii, edukáciu v zdravom životnom štýle, pohybovú aktivitu 

a zvládanie psycho-sociálnych problémov v prostredí, ktoré je priateľské a pokojné. Mnohé 

krajiny EU, kde je liečebné kúpeľníctvo súčasťou zdravotníckeho systému, zahrnuli do 

zdravotnej starostlivosti onkologického pacienta  kúpeľnú starostlivosť (KS). Rehabilitačné 

programy v kúpeľoch boli vyhodnotené ako efektívne, prinášajúce rýchlejší návrat pracovnej 

schopnosti a výrazne lepšiu kvalitu života, než u tých, ktorí takúto rehabilitáciu neabsolvovali. 

Aj v SR je možnosť do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby a bez známok 

recidívy ochorenia  absolvovať KS v liečebných kúpeľoch.  Z údajov NCZI (rok 2010) bola  

incidencia malígnych nádorov v SR celkom 32 046 prípadov. V protiklade v roku 2010 však 

absolvovalo KS len 1024 pacientov, v roku 2016 len 1664 pacientov. V príspevku autorka 

analyzuje príčiny malého počtu onkologických pacientov v slovenských liečebných kúpeľoch 

a porovnáva skúsenosti so zaradením cielenej rehabilitácie v kúpeľoch v krajinách EU. 

 

 

 



Experimentálny výskum v onkologii na Slovensku – špecifiká 

a priority smerovania 

 

RNDr. Ján Sedlák, DrSc. 

 

Nadácia Výskum Rakoviny, Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV 
 

Experimentálny výskum v onkológii na Slovensku vychádza z tradičných hodnôt svojho 

materského ústavu, za ktorý onkologická komunita považuje Ústav pre výskum a liečbu 

nádorov. Dôvodmi na začatie systematického výskumu bola snaha odhaliť príčiny premeny 

normálnych buniek na bunky nádorové a využiť tieto poznatky na lepšiu liečbu pacientov. 

Dnešný výskum nádorovej choroby už nie je len o morfologickom skúmaní tkanív, možnostiach 

chemickej indukcie nádorov či ich transplantovateľnosti – aj keď tieto viedli k zásadným 

objavom v biológii a genetike. Technologický pokrok v sekvenovaní genómu, využitie 

monoklonálnych protilátok, zavedenie moderných zobrazovacích metód a rozvoj bioinformatiky 

rozšírili zásadným spôsobom paletu znalostí. Po vzniku Slovenskej republiky došlo k oddeleniu 

klinickej a výskumnej časti, k zniženiu až strate kontaktov a zániku genius loci pracoviska, ktoré 

vo svojej dobe koordinovalo základný a aplikovaný onkologický výskum československých 

pracovísk v rámci východného bloku. Napriek tomu to bolo výskumné pracovisko – Ústav 

experimentálnej onkológie, ktoré nielen zabezpečovalo rozvoj nových diagnostických postupov 

a ich využitie v klinickej praxi, ale aj výchovu odborníkov s dôkladnou znalosťou týchto metód. 

Rétorika o rozdrobení výskumu pravdivo pomenúva situáciu oddelenia základného a klinického 

výskumu na Slovensku, ktorú len ťažko vyrieši ich separátna integrácia do európskeho 

priestoru. Nie nadarmo OECI – Organizácia európskych onkologických ústavov hlása ideu 

vytvorenia regionálnych Comprehensive Cancer Centres  (CCC) - onkologických centier 

s prepojením základného a translačného výskumu s klinickým skúšaním, prevenciou a kontrolou 

rakoviny na zlepšenie kvality života pacientov počas a po liečbe. Odpoveďou v celoslovenskom 

rozsahu môže byť vytvorenie koordinačnej autority, použitie nástrojov na dosiahnutie 

synergického efektu podľa vzoru CCC, napríklad formou štátneho programu pre onkologický 

výskum, s cieľom zvyšovať kvalitu zdravotnej starostlivosti a dosiahnuť zvýšenie dĺžky života 

v zdraví alebo v primeranej kvalite života. 



Klinický a translačný výskum v onkologii na Slovensku – špecifiká 

a priority smerovania 

 

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. 

 
II. onkologická klinika LFUK a NOÚ, Národný onkologický ústav 
 

V súčasnosti sú de facto jediným signifikantným zdrojom príjmov nemocníc zdravotné 

poisťovne. Chýba ekonomická motivácia vedenia nemocníc podporovať výskumno-vývojové 

aktivity na ich pôde. Klinický výskum (klinické štúdie) je priamym pozitívom pre pacienta, 

nepriamym pre spoločnosť, s možnosťou zlepšenia dostupnosti inovatívnych liekov pre 

pacientov ako i šetrením nákladov zdravotných poisťovní a zariadení. V značnej miere 

obmedzený na komerčný výskum (klinické štúdie sponzorované farmafirmami).  Akademický 

výskum limitovaný na retrospektívne štúdie, hľadanie biomarkerov, avšak máme limitovaný 

počet akademických klinických štúdií s testovaním nových liekov, keďže tieto sú finančne, 

personálne a logisticky náročné. Na druhej strane práve tieto dávajú predpoklad významého 

ekonomického efektu aj do budúcnosti. Riešením situácie môže byť centralizácia podpory 

výskumu, zosieťovanie výskumu v rámci onkologických centier spojených s lekárskymi 

fakultami, prepojenie laboratórneho a klinického výskumu ako i centralizácia koordinácie 

onkologického výskumu na Slovensku prostredníctvom Národného onkologického Inštitútu. 

Ďalšie možnosti zahŕňajú špecifikáciu výskumných priorít s tematicky vypisovanými grantovými 

výzvami, vytvorenie celoslovenského registra štúdií ako i celoslovenskú spoluprácu za účelom 

realizácie vlastných akademických štúdií, kde participácia na nich podmienkou, aby pracovisko 

patrilo medzi onkologické centrá. Priama podpora budovania infraštruktúry v rámci 

akademických onkologických pracovísk typu biobankingu, jednotiek translačného výskumu 

a oddelení klinických štúdií. 

 



Profesné profily prednášateľov 

 

 

Dott. David Balla, M.A. 
David Balla ukončil dvojitý magisterský program zameraný na Financie a manažment 

v zdravotníctve na Univeristy of Bologna a Mananagement Center Innsbruck. Okrem toho 

absolvoval letné školy Práva a etiky v zdravotníctve na Erasmus univerzite v Rotterdame 

a ohľadom starnutia populácie pod záštitou Univerzít z Osla, Rotterdam, Bologna a MCI. Na 

London School Of Economics And Political Science prešiel viacerými kurzami. Pred príchodom 

na Ministerstvo zdravotníctva SR pracoval v Španielsku na Európskom projekte týkajúceho sa 

merania efektívnosti zdravotných systémov „Bridge health project“ na The Aragon Health 

Sciences Institute (IACS) a v rovnakom čase pôsobil ako manažér exportu v rozvíjajúcej sa 

farmaceutickej spoločnosti A.E.I. 24. Na MZ SR spolupracoval na centrálnom obstarávaní 

nemocničných lôžok, RTG techniky, referencovaní ŠZM. Ďalej analyzuje efektivitu nákupov 

liekov, ŠZM, zdravotníckych pomôcok nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR a vedie 

projekt „Vaše Zdravotníctvo“. Je členom expertnej skupiny pre Health Systems Performance 

Assessment and Social Protection Committee for Health v rámci Európskej komisie, v OECD je 

členom PaRIS iniciatívy a člen expertnej skupiny Economics of Prevention, v neposlednom rade 

spolupracuje na WHO projekte - EVIPnet. 

 

 

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. 

Stanislav Špánik študoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a Univerzite 

Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia v 1984 pracoval na Internom oddelení a na 

Oddelení hematológie a transfúziológie v Národnom onkologickom ústave. Neskôr prešiel do 

Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave, kde sa stal prednostom Internej onkologickej 

kliniky. Absolvoval zahraničné postgraduálne stáže na Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 

v New Yorku a na Mayo Clinic v Rochestri, USA. Prednáša študentom na Vysokej škole 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, na Slovenskej zdravotníckej univerzite a na 



Lekárskej fakulte  Univerzity Komenského v Bratislave. Bol spoluriešiteľom štyroch EORTC štúdii 

a participoval vo viac ako 80 klinických štúdiách.  V 2012 – 2016 bol hlavným odborníkom 

Ministerstva zdravotníctva SR pre klinickú onkológiu a v roku 2016 ho vláda SR vymenovala do 

funkcie štátneho tajomníka MZ SR. Je členom mnohých odborných spoločností na Slovensku, 

ako aj Európskej spoločnosti pre lekársku onkológiu (ESMO) a amerických spoločností - pre 

klinickú onkológiu ASCO a hematológiu ASH. Je predsedom redakčnej rady časopisu Onkológia. 

 

 

MUDr. Viera Hlodáková 

Viera Hlodáková ukončila v roku 2014 štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave. Témou jej diplomovej práce bola analýza prežívania pacientov s testikulárnymi 

nádormi z germinatívnych buniek. Do 2016 pracovala ako sekundárny lekár na Oddelení 

radioterapie a klinickej onkológie v nemocnici v Chebe, ČR. Po návrate na Slovensko nastúpila 

do Národného onkologického registra v Národnom centre zdravotníckych informácii ako 

metodický pracovník zodpovedný za elektronickú formu onkologických hlásení, ich odborné 

spracovanie a vyhodnocovanie. 

 

 

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA 

Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD. MBA vyučuje na vysokej škole a pôsobí zároveň ako odborný 

konzultant v oblasti farmekoekonomiky. Je absolventom Trnavskej Univerzity v Trnave, Open 

University Business School – Londýn, UK a absolventom PGC štúdia na University of Sheffield, 

UK. Je autorom a spoluautorom viac ako stovky publikácií doma a v zahraničí. V súčasnosti je aj 

členom predsedníctva Rady vysokých škôl SR, členom stálej pracovnej skupiny Akreditačnej 

komisie a členom niekoľkých redakčných rád a odborných spoločností. 

 

 



Doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. 

Ingrid Tonhajzerová v roku 1994 ukončila štúdium všeobecného lekárstva na Jesseniovej 

lekárskej fakulte v Martine. Následne pracovala ako sekundárny lekár na detskom oddelení 

Kysuckej nemocnice v Čadci a od roku 1995 je kmeňovým zamestnancom Ústavu fyziológie JLF 

UK. Doc. Tonhajzerová absolvovala špecializáciu v odbore detská psychiatria a je vedúcou 

Psychofyziologického laboratória (Divízia Neurovedy, BioMed JLF UK), ktoré je zamerané na 

stanovenie kardiovaskulárneho rizika pri stresovo-podmienených a psychických poruchách 

v interakcii s osobnostnou charakteristikou. 

 

 

Bc. Mária Molnárová 

Mária Molnárová je absolventkou Strednej zdravotnej školy v Martine v odbore všeobecná 

zdravotná sestra, kde získalal aj vyššie odborné vzdelanie na pozíciu diplomovanej zdravotnej 

sestry. Absolvovala vysokoškolské vzdelanie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v 

odbore sociálna pedagogika. Vyše 15 rokov pracovala ako zdravotná sestra na I. internej klinike 

Univerzitnej nemocnice v Martine a od roku 2002 pracuje ako sociálny pracovník UNM. Venuje 

sa dobrovoľníckej činnosti, ktorú od roku 2010 vykonáva v rámci Ligy proti rakovine SR. 

 

 

JUDr. Katarína Fedorová, PhD. 

Katarína Fedorová vedie právnu poradňu Združenia pacientov s hematologickými malignitami 

(www.hematologickypacient.sk), právnu poradňu pre onkologických pacientov Nadácie na 

pomoc onkologickým pacientom (www.npop.sk) a Sociálno-právnu poradňu pre onkologických 

pacientov (www.sopo.sk). Spolupracuje s Ligou proti rakovine. Pôsobí ako lektorka vzdelávacích 

seminárov z oblasti medicínskeho práva pre lekárov rôznych špecializácií a ako vyučujúca na 

Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Je autorkou knihy Pacient v práve. 

 



PhDr. Zuzana Ondrušová 
PhDr. Zuzana Ondrušová je klinická psychologička, piaty rok pracuje na Klinike hematológie 

a transfúziológie LF UK, SZU a UNB prevažne s hematoonkologickými pacientmi a pacientmi 

počas a po transplantácii krvotvorných buniek. Spolupracuje s pacientskymi organizáciami 

Slovenská myelómová spoločnosť a Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných 

buniek. Pôsobí ako pedagóg na Warsaw Management University, konzultačné pracovisko 

Bratislava. Vo vedeckej a publikačnej činnosti sa zameriava na psychologickú starostlivosť 

o onkologických pacientov, kvalitu života a pocit kontroly u pacientov a možnosti 

multidisciplinárnej spolupráce. 

 

 

MUDr. Janka Zálešáková  
Janka Zálešáková je absolventka LF UK v Bratislave. Špecializácia v odbore Vnútorné choroby, 

FBLR a reumatológia. Od r. 1976 pracovala v liečebných kúpeľoch ako lekár i externý výskumný 

pracovník VÚHB, 1990 - 2006 lekársky riaditeľ v kúpeľoch Trenčianske Teplice. 1991-2000 

predseda OS FBLR pri SLS, od r. 1999 doteraz predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov. 

V 2004-2008 bola prezidentkou Európskeho zväzu kúpeľov, t.č. viceprezidentka. Zastupuje ESPA 

v Platforme EC pre výživu, pohybovú aktivitu a zdravie, vedie komisiu expertov 

v medzinárodnej organizácii QUHEP (kvalita v zdravotnej prevencii). Spoluatorka 7 monografií, 

desiatok článkov v domácich i zahraničných periodikách, 114 vyžiadaných prednášok 

v zahraničí. Expert pre využívanie prírodných liečivých zdrojov v kúpeľoch SR i v zahraničí. 

Expert Európskej banky pre obnovu a rozvoj pre liečebné kúpele. Podpredseda Štátnej kúpeľnej 

komisie MZ SR. 

 

 

RNDr. Ján Sedlák, DrSc. 

Ján Sedlák po absolvovaní PrírF UK v Bratislave v odbore biochémia nastúpil v roku 1982 na 

Ústav experimentálnej onkológie, do Laboratória molekulárnej imunológie pod vedením MUDr. 



Branka Chorvátha, CSc. Venoval sa charakterizácii monoklonálnych protilátok s využitím 

v diagnostike leukémii a nádorovo-asociovaných markerov solídnych nádorov. Prispel k rozvoju 

využitia prietokovej cytometrie pri sledovaní dejov na bunkovej úrovni, analýze vlastností 

kmeňových buniek a bunkami produkovaných nanovezikúl – exozómov. Prešiel všetkými 

stupňami riadenia v ústave a dve funkčné obdobia bol aj jeho riaditeľom. Pôsobil vo funkcii 

predsedu Snemu SAV, bol predsedom predsedníctva APVV - člena európskeho združenia 

Science Europe. Je členom poradnej skupiny H2020 pre spoločenskú výzvu „Zdravie, 

demografická zmena a blahobyt“ v DG výskum a inovácie Európskej komisie a členom americkej 

spoločnosti pre rozvoj cytometrie ISAC. Je dlhoročným členom správnej rady Nadácie Výskum 

Rakoviny, so zameraním na tému výskumu v oblasti onkologickej prevencie a potrebu zapojenia 

pacientov do celého procesu výskumu. Venuje sa redakčnej práci v časopise NEOPLASMA 

a riadeniu jeho prechodu na formu otvoreného prístupu (Open Access). 

 

 

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. 

Je profesorom onkológie a prednostom na II. Onkologickej klinike LFUK a NOÚ od roku 

2017 a vedúcim Jednotky Translačného výskumu LFUK a NOÚ od roku 2010. V rokoch 2008 až 

2009 absolvoval štúdijný pobyt na Univerzite Texasu, MD Anderson Cancer Center, Houston, 

USA a v roku 2014 tam pôsobil ako hosťujúci docent. V rokoch 2004 až 2007 absolvoval 

postgraduálne štúdium klinického výskumu na Viedenskej škole klinického výskumu a Lekárskej 

Viedenskej Univerzite a v roku 2007 štúdium ukončil získaním Diplomu klinického výskumu. 

V roku 2007 abslovoval odbornú stáž na Jednotke translačného výskumu (ESMO TRU visit) vo 

Vall d’Hebron v Barcelone v Španielsku. Za svoju prácu získal mnohé ocenenia. Je tiež autorom 

5 patentových návrhov z rôznych oblastí medicíny. 

 

 

 

 



Nadácia Výskum Rakoviny 
 

Hlavným cieľom Nadácie Výskum Rakoviny je podporovať, propagovať a realizovať výskum 
nádorových ochorení na všetkých úrovniach: základný, translačný a klinický s cieľom využitia 
výsledkov v medicínskej praxi. Nadácia sa podieľa na rozvoji onkologického výskumu v oblasti 
prevencie, diagnostiky a liečby zhubných nádorov, na rozvoji spoluprác medzi pracoviskami 
základného a klinického onkologického výskumu a klinickej praxe v Slovenskej republike, na 
podpore nových smerov základného výskumu, realizácii projektov integratívnej onkológie, ako 
aj na zvyšovaní úrovne vzdelania a zručností mladých vedcov formou súťaží a verejnej 
informovanosti o cieľoch a výsledkoch onkologického výskumu. 
Činnosť nadácie prispieva k tomu, aby sa nádorové ochorenia stali opakovane liečiteľné a aby 
laická aj odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť 
boja proti rakovine. 
 
 

12. ročník Deň výskumu rakoviny 
 

 
S cieľom upozorniť na priority a potenciál moderného onkologického výskumu vyhlásila 
Nadácia Výskum Rakoviny (www.nvr.sk) každoročne 7. marec za Deň výskumu rakoviny s 
mottom: Dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu! 
Logo Dňa výskumu rakoviny vytvoril akademický maliar Miroslav Cipár. 
 

 
www.nvr.sk/osveta/výzva 

 

8. ročník Vedecké dielne onkológia 
 
Projekt popularizačno-edukačných seminárov je zameraný na šírenie informovanosti o 
význame onkologického výskumu v prevencii, detekcii a liečbe rakoviny. Cieľom je motivovať 
študentov pre vysokoškolské štúdium prírodných vied a medicíny a následné doktorandské 
štúdium v tejto oblasti. 
 
 


