
 

 

 

Stretnutie výboru Slovenskej kooperatívnej onkologickej skupiny (SCOG), pracovnej 

skupiny Národného onkologického inštitútu (NOI) 

 

Dňa, 06.10.2021 sa v hoteli Saffron, Bratislava uskutočnilo stretnutie výboru SCOG  

Stretnutia sa zúčastnili: 
MUDr. Juraj Beniak; Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.; MUDr. Branislav Bystrický, Doc. MUDr. 
Pavol Dubinský, CSc., MPH. PhD.; MUDr. Jozef Chovanec; Prof. Michal Mego, DrSc; MUDr. 
Mária Rečková, PhD.; Prof. MUDr. Stanislav Špánik, PhD.; a MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD.  
Stretnutia sa nemohli zúčastniť: 
Doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc., doc. MUDr. Mária Wágnerová, CSc.  
 

Stretnutie sa uskutočnilo počas zasadnutia výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti.  

V úvode prítomných Dr. Rečková oboznámila s činnosťou SCOG. 

Hlavnou doterajšou pridanou hodnotou existencie skupiny bolo a je zdieľanie kontaktov pri 

zisťovaní záujmu o nové klinické skúšania cez NOI, čím je z tohoto pohľadu umožnené 

účinnejšie a promptnejšie zistenie uskutočniteľnosti příslušných klinických skúšaní v centrách 

klinických skúšaní na Slovensku. 

Cieľom je v blízkej budúcnosti nastaviť pravidlá členstva v SCOG, tak, aby u členov SCOG 

existovala záruka kvality a aktívnej činnosti centra v rámci klinických skúšaní súčasne s 

možnosťou zabezpečenia chodu akademických klinických skúšaní.  

Práve možnosť účasti v akademických klinických skúšaniach umožňuje postaviť SCOG do svetla 

participácie v medzinárodných akademických klinických skúšaniach.  

V súčasnosti prebieha aktívna spolupráca centra NOÚ, kde je zabezpečená infraštruktúra aj pre 

chod akademických klinických skúšaní s francúzskym GETUG a plánované je zahájenie 

jednania o vstup NOÚ do Hoosier Oncology Group, ktorej vedenie je etablované v americkom 

Indianapolise, s ohľadom na dlhoročnú existujúcu spoluprácu s IU Health Simon Cancer Center.  

V súlade s aktivitou č. 4, 5 a 14 vládou SR schválených akčných plánov Národného 

onkologického programu na roky 2021-2025, by Slovacrin, národný uzol pre podporu 

akademických klinických skúšaní na Slovensku a NOI (podpora koordinátorov) mali aktívne 

podporovať tie centrá klinických skúšaní na Slovensku, ktoré majú o akademické klinické 

skúšania záujem, a majú súčasne vôľu podieľať sa a investovať do vytvorenia funkčnej 

infraštruktúry KS na centre.  

V najbližšom období bude cieľom výboru SCOG vypracovať podmienky pre členstvo v SCOG, 

následne ich zdieľanie so súčasnými členmi SCOG a aktualizovať sieť členov SCOG.  

Ďalšie zasadnutie výboru SCOG je plánované predbežne v júni 2022.  

 

V Bratislave, 6.10.2020                                Zapísal: MUDr. Juraj Beniak 
Schválili: MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MUDr. 
Mária Rečková, PhD. 

 


