
Konferencia Biomedicína 21. storočia – výskum a liečba nádorov, Martin – tlačová správa 
(Ján Sedlák, člen správnej rady NVR, 0908 715 865, jan.sedlak.sk@gmail.sk; www.nvr.sk) 
 
Pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine a 25. výročia svojho vzniku organizuje Nadácia Výskum Rakoviny 
a Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine konferenciu o prioritách onkologického výskumu a stave zdravotnej 
starostlivosti o onkologického pacienta, ktorá sa koná dňa 1. februára 2018 o 9.30 hod. v Aule Magna na Malej Hore. 
 
Nadácia Výskum Rakoviny týmto nadväzuje na svoje predošlé aktivity, ktorými chce upriamiť pozornosť jednotlivcov, 
spoločnosti,  ale aj decíznej sféry na význam výskumu pre klinickú prax a potrebu kontinuálneho financovania 
transdisciplinárnych projektov v oblasti translačného výskumu. To vedie k znižovaniu rozdrobenosti výskumu, podpore 
synergického účinku a jasnému zacieleniu výskumu na onkologického pacienta. 
 
V súlade so zámermi Svetového dňa proti rakovine na konferencii vystúpi široké spektrum rečníkov z rôznych oblastí 
súvisiacich s výskumom a so starostlivosťou o onkologického pacienta počas liečby a po jej ukončení, nevynechajúc 
reprezentantov Ministerstva zdravotníctva SR, ktorému podľa zákona o zdravotnej starostlivosti patrí biomedicínsky 
výskum. Ambíciou konferencie je pripomenúť aj potrebu rozvoja terciárnej prevencie, ktorá vedie nielen k zlepšeniu 
kvality života, ale sekundárne môže prispieť aj k rozvoju regiónov. 
 
Po prednáškovom bloku, na ktorom odznejú príspevky reprezentantov MZ SR, výskumníkov, odborníkov v oblasti 
psychológie, psychiatrie, farmakoekonomiky,  práva, sociálnej práce, epidemiológie a kúpeľníctva, bude nasledovať 
diskusia pri Okrúhlom stole na tému „Čo potrebuje biomedicínsky výskum a systém zdravotnej starostlivosti v horizonte 
do roku 2030 na naplnenie idey komplexnej starostlivosti o onkologického pacienta“. Účasť prisľúbili dekani lekárskych 
fakúlt, profesori onkológie, riaditelia onkologických centier, politici a pacienti.  
 
Dátum a čas konania: 1 február 2018, 9.30 hod, Okrúhly stôl o 13.00 hod 
Miesto konania: Aula Magna JLF UK v Martine, Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin 
 
Konferenciu vedú: Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA; RNDr. Ján Sedlák, DrSc. 
 
Program prednášok 
Dott. David Balla, M.A.: Slovensko - zdravotný profil krajiny 2017 
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.: Biomedicínsky výskum z pohľadu MZ SR 
MUDr. Viera Hlodáková: Onkologický register v  21. storočí 
prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA: Ekonomické aspekty zdravotnej starostlivosti o onkologického pacienta 
doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.: Mozog-srdce-emócie v zdraví a chorobe 
Bc. Mária Molnárová: Sociálna práca s onkologicky chorým pacientom 
JUDr. Katarína Fedorová, PhD.: Čo trápi onkologických pacientov: pohľad právnika 
PhDr. Zuzana Ondrušová: Potreby onkologických pacientov na Slovensku a možnosti ich napĺňania z pohľadu psychológa 
MUDr. Janka Zálešáková: Liečebné kúpele v Európe - miesto efektívnej prevencie a edukácie onkologického pacienta 
RNDr. Ján Sedlák, DrSc.: Experimentálny výskum v onkológii na Slovensku – špecifiká a priority smerovania 
prof. MUDr. Michal Mego, DrSc: Klinický a translačný výskum v onkológii na Slovensku – špecifiká a priority smerovania 
 
 
 
 
 
Charakteristika organizátorov konferencie:  
 
www.jfmed.uniba.sk 
 

 
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 
Jesseniova lekárska fakulta (JLF UK) bola zriadená v roku 1969 ako samostatná fakulta. Patrí do zväzku fakúlt Univerzity 
Komenského. Fakulta uskutočňuje vysokoškolské štúdium v študijnom programe Všeobecné lekárstvo v jazyku 

http://www.jfmed.uniba.sk/


slovenskom i v jazyku anglickom, v študijnom programe Zubné lekárstvo a v niektorých nelekárskych študijných 
programoch. Jesseniova lekárska fakulta patrí medzi popredné fakulty nielen v rámci Univerzity Komenského, ale aj 
medzi popredné inštitúcie pregraduálneho a potgraduálneho medicínskeho vzdelávania vo svete. Fakulta dlhoročne 
dosahuje solídne výsledky vo vedecko-výskumnej činnosti a medzinárodných aktivitách a opakovane bola vyhodnotená 
agentúrou ARRA ako najlepšia lekárska fakulta na Slovensku. 
Súčasťou JLF UK je Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin) - inštitúcia, v ktorej sa na najmodernejších 
prístrojoch robí vedecký výskum multidisciplinárnym a integrujúcim prístupom. Hlavným poslaním BioMedu Martin je 
realizácia základného, aplikovaného a translačného výskumu a zabezpečenie prenosu výsledkov tejto vedecko-
výskumnej a vývojovej činnosti do klinickej praxe. BioMed Martin sa člení na výskumné divízie: Divízia Onkológia, Divízia 
Molekulová medicína, Divízia Neurovedy a Divízia Respirológia. Tématiky výskumu pokrývajú najdôležitejšie problémy 
medicíny a tak nie je prekvapujúce, že BioMed Martin sa zameral aj na výskum rakoviny. 
 
 
www.nvr.sk 
 

 
Nadácia Výskum Rakoviny 
Hlavným cieľom nadácie 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.  
Nadácia bola iniciátorom vzniku platformy SSS21 – Slovaka Smart Spa for 21th century (www.sss421.sk), v ktorej sú 
zoskupené 4 univerzity, ústav SAV, súkromný partner a Nadácia Výskum Rakoviny. Nadácia tiež polupracuje s Vedeckým 
parkom UK, Ilkovičova 8, Bratislava, kde má zriadené výskumné laboratórium.   
 
 
 
 

http://www.nvr.sk/

