
       

 

     Slovenská kooperatívna onkologická skupina  

   Výročná správa o činnosti v roku 2021 

 

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 so zámerom zlepšiť starostlivosť o onkologických pacientov na 

Slovensku. 

V roku 2021 naďalej prebiehala príprava akademického klinického skúšania u pacientov 

s karcinómom prostaty v spolupráci s Francúzskou kooperatívnou skupinou pre 

genitourinárne malignity (GETUG) a dohodnutá bola spolupráca Národného onkologického 

ústavu v klinickom skúšaní PRESTO, ktoré je akademickým klinickým skúšaním fázy III 

s použitím stereotaktickej rádioterapie v liečbe pacientov s oligometastatickým hormón 

senzitívnym karcinómom prostaty. V roku 2021 NOI spolupracoval na vypracovaní 

aktualizovaných akčných plánov Národného onkologického programu na roky 2021-2025 

pričom dôležitými aktivitami v Akčnom pláne č. 4 v oblasti klinických skúšaní sú: 

Aktivita č. 2: Vypracovanie koncepcie onkologického translačného a klinického výskumu na 

Slovensku, 

Aktivita č. 3: Zriadenie kliniky klinických skúšaní fázy I-III v Národnom onkologickom 

ústave, 

Aktivita č. 7: Zosieťovanie pracovísk klinických skúšaní (SCOG) s cieľom zvýšiť spoluprácu 

na národnej a medzinárodnej úrovni,  



Aktivita č. 14: Posilnenie funkčnej infraštruktúry akademického klinického výskumu – 

systémová podpora koordinácie klinickho výskumu priamo v centrách akademického 

klinického skúšania  

 

Výbor SCOG v roku 2021: 

predsedkyňa: MUDr. Mária Rečková, PhD.  

podpredseda: MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH   

tajomník: MUDr. Juraj Beniak   

 

členovia: 

doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc. 

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc. 

doc. MUDr. Pavol Dubinský, CSc., MHA 

MUDr. Jozef Chovanec 

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. 

prof. MUDr. Stanislav Špánik, PhD. 

MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD. 

doc. MUDr. Mária Wágnerová, CSc. 

 

Onkologické pracoviská, ktoré sú členmi SCOG:  

Klinické pracovisko:  

 
Národný onkologický ústav, Oddelenie klinických skúšaní 

 
Onkologický ústav sv. Alžbety 

 
Východoslovenský onkologický ústav 

 
UNsP Milosrdní bratia, spol s.r.o., Oddelenie klinickej onkológie 

 
Nemocnica Ružinov, Oddelenie klinickej onkológie 

 
Fakultná nemocnica Trnava, Onkologická klinika 

 
Fakultná nemocnica Trenčín, Onkologická klinika 

 
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra, Oddelenie klinickej onkológie 

 



Fakultná nemocnica Nitra, Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie 

 
Komárno Zdrav, s.r.o. 

 
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Oddelenie klinickej onkológie 

 
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie 

 
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN, Klinika radiačnej a klinickej onkológie . 

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Onkologická klinika SZU 

 
Nemocnica s poliklinikou Rimavská Sobota, Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie 

 
POKO Poprad s.r.o. 

 
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Oddelenie klinickej onkológie 

 
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, onkologická ambulancia 

 
Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n.o. Bardejov, POKO 

 
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, Oddelenie klinickej onkológie 

 
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, Onkologický klaster 

 
Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske, Ambulancia klinickej onkológie 

 
Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, Onkologická ambulancia II. 

 
Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, Onkologická ambulancia I. 

 
Azurmed s.r.o., Dolný Kubín 

 
NsP Antolská Bratislava, ambulancia klinickej onkológie  

 
Univerzitná nemocnica Martin, Onkologické centrum 

 
 

Výzvy na rok 2022 

- Aktívna participácia na napĺňaní aktivít AP 4 Národného onkologického programu 

v oblasti klinického výskumu, 

- vypracovanie podmienok členstva v SCOG podľa kvality a aktívnej účasti súčasných 

členov SCOG, a tak súčasné členstvo nazvať podmienečným, 

- pokračujúca medzinárodná spolupráca s GETUG. 

- formovanie platformy pre spoluprácu s  ďalším medzinárodnými onkologickými 

kooperatívnymi skupinami, napr. Hoosier Oncology Group. 



V prvom kroku by bola podmienkou doterajšia účasť – počet úspešne uskutočnených skúšaní 

Hodnotená bude aj existencia funkčnej infraštruktúry, tam kde neexistuje – podmienka bude doplniť do 
12 mesiacov – vyškolený koordinátor, sestra,  

Vôľa účasti na akademikcých klinických skúšaniach – participácia na financovaní – monitoring, 
farmakovigilancia, regulačné činnosti  

 

 

 

MUDr. Mária Rečková, PhD.  

 

V Bratislave, 30.12.2021 


