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      Slovenská kooperatívna onkologická skupina  

                 Výročná správa o činnosti v roku 2020 

 

Slovenská kooperatívna onkologická skupina (SCOG) vznikla 14. júna 2019 ako pracovná 

skupina v rámci Národného onkologického inštitútu. SCOG so súčasnou 27-člennou 

základňou 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 realizovať koordinovaný onkologický 

výskum na Slovensku s cieľom zlepšenia starostlivosti o onkologických pacientov na 

Slovensku. 

Správa o činnosti v roku 2020 

Rok 2020 bol aj v oblasti klinických skúšaní v značnej miere poznačený pandémiou COVID-

19 a to nielen v nábore nových pacientov do už prebiehajúcich klinických skúšaní (KS) ale aj 

v otváraní nových KS. Aj v roku 2020 prebiehala príprava akademického klinického skúšania 

u pacientov s karcinómom prostaty v spolupráci s Francúzskou kooperatívnou skupinou pre 

genitourinárne malignity (GETUG). Pripravený bol dotazník pre členov SCOG s plánovaným 

vyhodnotením v roku 2021, ktorý mapuje súčasné potreby členov SCOG. Cieľom zmapovania 

situácie je návrh krokov, ktoré by naplnili potreby v oblasti KS na Slovensku do nových 

akčných plánov Národného onkologického programu (NOP) oblasti výskumu a vývoja. Na 

príprave akčných plánov NOP na obdobie 2021-2027 sa podieľa aj Národný onkologický 

inštitút v rámci pracovnej skupiny zriadenej na Ministerstve zdravotníctva SR. Finalizácia 

akčných plánov je plánovaná na jar 2021.  

Bližšie  informácie o činnosti SCOG sú zverejnené  na webovej stránke NOI v časti: Klinické 

skúšania https://www.noisk.sk/klinicke-skusania/slovenska-kooperativna-onkologicka-

skupina. 

https://www.noisk.sk/klinicke-skusania/slovenska-kooperativna-onkologicka-skupina
https://www.noisk.sk/klinicke-skusania/slovenska-kooperativna-onkologicka-skupina
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Výbor SCOG v roku 2020: 

predseda: MUDr. Mária Rečková, PhD.  

podpredseda: MUDr. Branislav Bystrický, PhD.   

tajomník: MUDr. Juraj Beniak   

členovia: 

doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc. 

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc. 

doc. MUDr. Pavol Dubinský, CSc., MPH 

MUDr. Jozef Chovanec 

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. 

prof. MUDr. Stanislav Špánik, PhD. 

MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD. 

doc. MUDr. Mária Wágnerová, CSc. 

Výzvy na rok 2021 

- Vyhodnotenie mapovania potrieb v oblasti KS členmi SCOG a návrh krokov na 

naplnenie definovaných potrieb s cieľom zvýšenia dostupnosti a uskutočniteľnosti KS 

na Slovensku.  

- Implementácia navrhnutých krokov členov SCOG na zvýšenie dostupnosti 

a uskutočniteľnosti KS na Slovensku do Akčných plánov národného onkologického 

programu na roky 2021-2027  

- Príprava a koordinácia spoločných KS na národnej úrovni 

- Pokračujúca medzinárodná spolupráca s GETUG 

- Formovanie platformy pre spoluprácu s CECOG a ďalším medzinárodnými 

onkologickými kooperatívnymi skupinami 

 

MUDr. Mária Rečková, PhD.  

V Bratislave, 20.1.2021 


