
Zástupcovia onkologických pacientov dlhodobo a pravidelne volajú po zlepšení stavu onkológie 
na Slovensku. Ako každý rok, tak aj v októbri 2022, sa vrátia k predloženým požiadavkám, ktoré 
im v minulosti boli prisľúbené. Okrem toho, že spoločne budú hodnotiť ich stav, prípadnú 
implementáciu do praxe, otvoria aj aktuálne témy, ktoré významne ovplyvňujú budúcnosť 
onkológie na Slovensku. 
Aké vysvedčenie dostane tento rok od pacientskych organizácií ministerstvo zdravotníctva?
Do akých opatrení a riešení by podľa nich mala investovať vláda? Týmto a ďalším aktuálnym 
témam sa bude venovať už piaty ročník konferencie „Onkológia na Slovensku: realita 
vs. očakávania“, ktorá dlhodobo upozorňuje na riešenia definovaných problémov, s ktorými 
onkologický pacient na Slovensku zápasí.

Onkológia 
na Slovensku:

Piaty ročník konferencie 

realita vs. očakávania 2022

Diskusné panely 11:30 - 15:00
Konferencia 9:30 - 11:30

Vedecký park Univerzity Komenského (Ilkovičova 8, Bratislava) a online prenos

Podujatie bude prebiehať v hybridnom formáte - pozvaní hostia sa ho môžu zúčastniť osobne 
v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave, alebo sa do diskusie 
môžu zapojiť online cez Zoom:

Konferencia bude taktiež vysielaná naživo pre verejnosť cez Youtube kanál Onkológia 
na Slovensku a sociálne siete pacientskych organizácií: Liga proti rakovine, OZ Lymfoma
a Leukémia Slovensko, NIE RAKOVINE, OZ Amazonky. 

RSVP: info@onkologickakonferencia.sk 

www.onkologickakonferencia.sk

Priebeh podujatia:

Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87160759750?pwd=MGZFaWZwdEZ1ZXI4ZkVIby9hN0tNQT09

Meeting ID: 871 6075 9750
Passcode: 810905

18. október 2022



Otvorenie
Moderátor konferencie: Patrik Herman

Hodnotenie a vízia predsedu vlády 
Eduard Heger, Predseda vlády SR (TBC)

Príhovor ministra financií SR
Igor Matovič, Minister financií SR (TBC)

Príhovor prezidentky Slovenskej republiky
Zuzana Čaputová, Prezidentka SR (TBC)

Hodnotenie a vízia Ministerstva zdravotníctva SR
Vladimír Lengvarský, Minister zdravotníctva SR (TBC)
Róbert Babeľa, Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR
Lenka Dunajová Družkovská, Štátna tajomníčka Ministerstva 
zdravotníctva SR (TBC)

5 rokov systematického hodnotenia stavu onkológie 
na Slovensku 

Priestor pre otázky z publika a médií

Zhodnotenie: Aká je situácia po 5 rokoch?

S čím bojujú onkologickí pacienti a ako to ovplyvní budúcnosť onkológie 
na Slovensku?

Predstavenie top aktuálnych priorít a návrhov riešení zo strany 
pacientskych organizácií:

Liga proti rakovine - Eva Kováčová 
NIE RAKOVINE - Jana Španková
OZ Lymfoma a Leukémia Slovensko - Miroslava Fövényes
OZ Amazonky - Markéta Derdáková

Program:
9:30 - 9:35

9:35 - 9:45

9:45 - 9:55

9:55 - 10:00

10:00 - 10:15

10:15 - 10:35

10:35 - 11:00

Partneri:


