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STANOVY
Slovenskej kooperatívnej onkologickej skupiny – pracovná skupina Národného
onkologického inštitútu

1. Názov:
2. Sídlo:

1.

2.

3.
4.
5.

Článok 1
Názov a sídlo
Slovenská kooperatívna onkologická skupina – pracovná skupina
Národného onkologického inštitútu
Národný onkologický ústav – Národný onkologický inštitút
Klenová 1, 833 10 Bratislava

Článok 2
Poslanie a ciele
Slovenská kooperatívna onkologická skupina (ďalej aj ako „SCOG“) Je formálne združenie
profesionálov kooperujúcich na realizácii akademických a priemyslom iniciovaných
onkologických klinických skúšaní v Slovenskej republike.
Poslaním SCOG je prepojiť akademické pracoviská, ostatné onkologické klinické
pracoviská, farmaceutické a biotechnické spoločnosti s cieľom uskutočňovať
koordinovaný onkologický výskum v Slovenskej republike s konečným cieľom zlepšenia
starostlivosti o onkologických pacientov v Slovenskej republike.
SCOG je pracovnou skupinou Národného onkologického inštitútu.
Víziou SCOG je kooperovať v rámci celého manažmentu a podpory klinického
onkologického skúšania od jeho vzniku, cez jeho kompletnú realizáciu a publikovanie.
Ciele SCOG:
a) Prepojiť akademické onkologické pracoviská a ostatné onkologické pracoviská
s cieľom uskutočniť vlastné klinické štúdie, ktoré zodpovedajú potrebám Slovenskej
republiky,
b) Zlepšiť kooperáciu v rámci onkologického klinického skúšania na medzinárodnej
úrovni,
c) Byť solídnym partnerom pre ďalšie zainteresované subjekty akým je napríklad
Slovacrin, Slovenská akadémia vied, alebo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky,
d) Podieľať sa na skvalitňovaní onkologického klinického výskumu zabezpečením
koordinácie onkologických skúšaní v rámci SCOG,
e) Koordinovaným prepojením onkologických pracovísk, zvýšiť nábor pacientov do
klinických skúšaní a tak zlepšiť prístup slovenským pacientom k inovatívnym
liečebným postupom v rámci klinických skúšaní,
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f) Zvýšiť povedomie doma i vo svete o potenciáli Slovenskej republiky z hľadiska
možností uskutočnenia kvalitných národných a nadnárodných onkologických štúdií, či
už iniciovaných investigátorom alebo farmaceutickým priemyslom,
g) Zvýšiť povedomie ostatnej odbornej verejnosti a laickej verejnosti o význame
onkologického klinického skúšania,
h) V konečnom dôsledku zlepšiť onkologickú starostlivosť v Slovenskej republike, zvýšiť
kvalitu života onkologických pacientov a predĺžiť ich život.
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Článok 3
Organizačná štruktúra
Riadiacou štruktúrou SCOG je výbor SCOG, zložený z predsedu a členov.
Predseda je volený členmi výboru SCOG na obdobie 5 rokov.
Výbor SCOG zasadá minimálne jedenkrát do roka.
Jedenkrát ročne výbor vypracuje výročnú správu (k 31.1.), v ktorej zosumarizuje všetky
aktivity SCOG za posledný rok a vytvorí plán aktivít pre ďalší kalendárny rok.
Článok 4
Členstvo v SCOG

1. Podmienky členstva v SCOG:
- súčasná, alebo plánovaná práca v klinickom onkologickom výskume.
2. Výhody členstva:
- Prepojenie profesionálov pracujúcich v akademickom aj neakademickom klinickom
onkologickom výskume v Slovenskej republike,
- Zlepšenie náboru pacientov do klinických skúšaní v rámci spolupráce v SCOG,
- Zlepšenie možnosti participácie na klinických skúšaniach v rámci SCOG na národnej aj
medzinárodnej úrovni,
- Koordinácia, a tak zlepšenie kvality onkologických skúšaní v Slovenskej republike.
3. Zánik členstva:
- Členstvo v SCOG môže byť ukončené v prípade, že o to požiada člen SCOG, bez
nutnosti uvedenia dôvodu
- V prípade preukázateľného nedodržiavania zásad dobrej klinickej praxe bude člen
SCOG zo skupiny vylúčený na základe rozhodnutia výboru SCOG.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia výborom SCOG.
2. Stanovy možno zmeniť alebo doplniť iba po schválení vo výbore na návrh každého člena
skupiny.
V Bratislave, dňa 14.6.2019
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