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Klinické skúšanie je každý výskum na človeku, ktorým sa:

• určujú alebo potvrdzujú klinické účinky, farmakologické účinky alebo iné

farmakodynamické účinky

• preukazuje akýkoľvek žiaduci alebo nežiaduci účinok

• zisťuje absorpcia, distribúcia, metabolizmus a vylučovanie humánneho produktu (alebo

skúšaných humánnych liekov) s cieľom zistiť ich neškodnosť a účinnosť;

• hodnotí sa aj biologická dostupnosť a biologická rovnocennosť skúšaného humánneho

produktu alebo skúšaného humánneho lieku.

Pracoviská, na ktorých sa klinické skúšanie vykonáva, schvaľuje štátny ústav, pracoviská

musia mať materiálne a priestorové vybavenie a personálne zabezpečenie na

vykonávanie klinického skúšania a musia spĺňať požiadavky na správnu

klinickú prax.
Zákon č. 362/2011 Z. z.Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Všeobecné ustanovenia o klinickom skúšaní
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Správna klinická prax je súbor medzinárodne uznávaných kvalitatívnych požiadaviek z

etickej oblasti a vedeckej oblasti, ktoré sa musia dodržať pri:

• navrhovaní a vykonávaní klinického skúšania,

• pri vedení dokumentácie o klinickom skúšaní a

• pri spracúvaní správ a hlásení o klinickom skúšaní

Dodržiavaním správnej klinickej praxe sa zabezpečuje a zaručuje ochrana práv, bezpečnosť

a zdravie osoby zúčastňujúcej sa na klinickom skúšaní, ktorej sa podáva skúšaný

humánny produkt alebo skúšaný humánny liek alebo ktorá je zaradená do kontrolnej skupiny

(ďalej len „účastník“) a zaručuje sa dôveryhodnosť výsledkov klinického skúšania.
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Všeobecné ustanovenia o klinickom skúšaní

Zákon č. 362/2011 Z. z.Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
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Vykonávanie klinického skúšania

Zadávateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vedie a financuje klinické skúšanie.

Zadávateľ sa môže dať zastúpiť vo veciach spojených s klinickým skúšaním fyzickou osobou

alebo právnickou osobou (ďalej len „splnomocnený zástupca“).

Za vykonávanie klinického skúšania na pracovisku je odborne zodpovedný lekár alebo

zdravotnícky pracovník s odbornou spôsobilosťou na poskytovanie zdravotnej

starostlivosti (ďalej len „skúšajúci“).

Klinické skúšanie sa vykonáva podľa protokolu, ktorý obsahuje cieľ a návrh klinického

skúšania, kritériá zaraďovania aj vyraďovania účastníkov, metódy monitorovania a vedenia

klinického skúšania, požiadavky na uchovávanie skúšaného humánneho produktu alebo

skúšaného humánneho lieku a na manipuláciu s nimi, metódy štatistického hodnotenia a

spôsob zverejňovania získaných výsledkov, schválenú zmenu obsahu protokolu a údaje o

skúšajúcom.
Zákon č. 362/2011 Z. z.Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach



Klinické skúšanie sa vykonáva v štyroch etapách
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I: sk. produkt sa podáva
zdravému človeku (chorým 
dobrovoľníkom, ktorým do 
doby zaradenia do KS 
nepomohla žiadna iná
liečba), zisťuje sa
znášanlivosť sk. produktu
vo farmakodynamicky
účinnom rozsahu jeho
dávkovania a určujú sa
základné hodnoty jeho
farmakokinetiky

II: overuje sa
predpokladaný
terapeutický
účinok, vhodnosť
navrhovaných
základných
indikácií

III: väčší počet chorých
ľudí
Cieľ: dôkaz o 
terapeutickej účinnosti
sk. produktu a jeho
relatívnej bezpečnosti. 
(Spresňuje sa rozsah
indikácií, kontraindikácií
a interakcií, dávkovanie a 
výskyt nežiaducich
účinkov)

IV: po uvedení sk. 
produktu na trh, 
sledujú sa nové
poznatky o jeho
liečebných
účinkoch, druhu a 
výskyte nežiaducich
účinkov a jeho
kontraindikácie a 
interakcie

Zákon č. 362/2011 Z. z.Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
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Postup vývoja lieku v klinickom skúšaní

počet molekúl
vstupujúcich do 

klinického testovania

počet účastníkov
harmonogram od 

predklinického testovania
molekuly po schválenie lieku



Prínos klinických skúšaní

Pre pacienta

• inovatívna liečba, ktorá môže byť pre niektorých ťažko chorých pacientov už poslednou

nádejou ;

• prístup k lepšiemu štandardu zdravotnej starostlivosti;

• pravidelné a časté kontroly;

• liečba bez doplatkov;

• nová nádej na úspešnú liečbu;

• výsledky môžu byť prínosom pre ďalších pacientov po registrácii skúšaného lieku

• prístup k lieku skôr ako je zavedený do lekárskej praxe

Pre spoločnosť, lekára

• prístup k inovatívnej liečbe;

• príležitosť zdavotníckych pracovníkov (vedcov) zapojiť sa do medzinárodných projektov, prestíž;

• technologický a znalostný transfer;

• zahraničné investície do výskumu;

• úspora nákladov na liečbu a vyšetrenia;

• zvýšenie kvalifikácie lekárov- kontakt s najnovšími poznatkami a trendami vo vývoji nových 

liekov, publikačná činnosť
8AIFP

https://aifp.sk/sk/kto-sme/


Hybrid Decentralized Trials in Oncology: A Path to Diversity | Syneos Health

Tufts Center for the Study of Drug Development, Impact report, VOLUME 23, NUMBER 3 | May/June 2021

• Onkológia predstavuje najväčšiu oblasť výskumu na svete so 6,5% ročným nárastom

počtu onkologických liekov od roku 2000 do roku 2020 v porovnaní s 3,6% pre

všetky ostatné neonkologické lieky vo vývoji

• Asi 40% KS zlyhá, pretože nedokážu splniť svoje ciele (v dôsledku nedostatočného náboru)

• Len 8% zo všetkých pacientov s rakovinou sa zapojí do KS, podľa veľkej metaanalýzy z roku

2019 (Centrum pre výskum rakoviny Freda Hutchinsona a NCI)

Špecifické pre SR:

• Nedostatok času zdravotníckeho personálu a nedostatok samotného personálu
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Prečo je potrebná podpora KS v onkológii? 

Globálne problémy:

https://www.syneoshealth.com/insights-hub/hybrid-decentralized-trials-oncology-path-diversity
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Ukončenie skúšania Vydané povolenie

Prečo je potrebná podpora KS v onkológii? 
Počet schválených KS v onkológii v SR od 2011 kontinuálne



Ako NOI podporuje klinické skúšania v SR

NOI - klinicko-výskumná, akademická a vzdelávacia platforma pre spoluprácu pri

zabezpečovaní aktivít napomáhajúcich napĺňanie Národného onkologického programu, v 

oblasti vedy a výskumu sa sústreďujeme na hlavný cieľ: 

zatraktívniť onkologické  klinické skúšania

1. Vytváraním a aktualizáciou registra onkologických klinických skúšaní na 
Slovensku

2. Posilnením funkčnej infraštruktúry akademického klinického výskumu

MUDr. Mária Rečková, PhD., riaditeľka

MVDr. Katarína Staněk, koordinátor registra NOI

Ing. Timea Farkašová, koordinátor KS
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https://www.noisk.sk/files/2019/2019-12-02-noi_letacik_ii_sk_web.pdf


Register onkologických kl. skúšaní na Slovensku

Poskytuje informácie lekárom:

1. Do registra sú zapísané všetky onkologické klinické skúšania, v rámci ktorých je na

Slovensku otvorený nábor pacientov, resp. ukončené alebo dočasne pozastavené KS (od

jeho vzniku- január 2019)

2. Informácie v registri sú priebežne aktualizované podľa dostupných informácii zo

Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a od zadávateľov

3. V registri je uvedený odkaz na clinicatrialsregister.eu pre lekára, aby mal možnosť zistiť

vstupné kritériá do skúšania, a tým pádom možnosť kontaktovať najbližšie centrum,

v ktorom klinické skúšanie prebieha

https://www.noisk.sk/lekar/vyskum-a-vyvoj/klinicke-skusania

5. Odkaz na databázu kl. skúšaní v ČR
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Katarína Staněk

https://www.noisk.sk/lekar/vyskum-a-vyvoj/klinicke-skusania
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Miesto
skúšania

Hlavný
skúšajúci
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Každá pravidelná aktualizácia registra

sa oznamuje e-mailom formou

newslettra: pacientským organizáciám,

onko pracoviskám, združeniu

(SCOG) pracovná skupina v rámci

NOI (formálne združenie

profesionálov kooperujúcich na

realizácii akademických a priemyslom

iniciovaných onkologických klinických

skúšaní v SR)



Register onkologických kl. skúšaní na Slovensku

Poskytuje informácie pacientom:

1. Všetko čo by mal pacient vedieť o klinickom skúšaní

BROŽÚRKA a VIDEO

2. Zoznam klinických onkologických skúšaní, ktoré v súčasnosti

prebiehajú na jednotlivých centrách klinických skúšaní

na Slovensku

https://www.noisk.sk/pacient/klinicke-skusania
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https://www.noisk.sk/files/2019/2019-05-28-brozura_klinicke_skusanie_vsetko_co_by_mal_pacient_vediet_final.pdf
https://vimeo.com/70067735
https://www.noisk.sk/pacient/klinicke-skusania
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Systémová podpora koordinácie klinického výskumu:

KOORDINÁTORI KLINICKÉHO VÝSKUMU
U POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, KDE 
AKADEMICKÉ KLINICKÉ SKÚŠANIA PREBIEHAJÚ

Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Košice

Národný ústav detských chorôb, Bratislava

Detská fakultná nemocnica Košice

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica

Vytvárame sieť koordinátorov:

FN Trnava

FN Trenčín

FNsP Prešov

Posilnenie funkčnej infraštruktúry akademického klinického
výskumu z NOI

Timea Farkašová
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Skúšajúci lekár, centrum klinického 
skúšania

Zadávateľ (Sponzor)Pharma/CRO
(zmluvná výskumná organizácia)

koordinátor

Koordinátori klinického výskumu

Koordinátor klinického skúšania (KKS)

•riadi a vykonáva každodenné činnosti v centre klinického skúšania,

•komunikuje so zadávateľmi,

•zabezpečuje riadnu odbornú prípravu personálu podľa protokolu,

•asistuje pri nábore a/alebo registrácii účastníkov,

•zhromažďuje a/alebo preskúma zozbierané údaje a vkladá ich do databázy štúdií resp.

elektronických záznamových hárkov účastníkov KS,

•riadi elektronické záznamy (e-denníkov, e-dotazníkov),

•môže sa podieľať na finančnej aj právnej revízii zmlúv o klinickom skúšaní.
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Skúšajúci lekár, centrum KS

Zadávateľ (Sponzor)
Pharma/CRO(zmluvná výskumná organizácia)

koordinátor

Zredukovaním značnej administratívnej záťaže zdravotníckeho personálu v

KS je možné dosiahnuť zapojenie sa ZZ do vyššieho počtu KS a tým prinášať

pacientom v SR prísun k inovatívnej liečbe šetrením verejných

prostriedkov. Súčasne sa umožní zamerať sa pracoviskám na vlastný

výskum vo forme akademických klinických skúšaní.

Koordinátori klinického výskumu
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Klinické skúšania v onkológii – ako ďalej na Slovensku 

NOI :

•vytvára a aktualizuje register onkologických klinických skúšaní v SR

• posilňuje infraštruktúru akademických KS podporou koordinácie klinického výskumu

•spolupracuje s pacientskymi organizáciami, s oddeleniami klinického výskumu v nemocniciach

v SR a zastrešuje činnosť Slovenskej kooperatívnej onkologickej skupiny

•vyhlasuje dvakrát ročne výzvu o NOI grant, ktorý umožňuje lekárom pracujúcim

v onkológii, absolvovať krátkodobú zahraničnú stáž na prestížnom onkologickom pracovisku.

Stáže sú príležitosťou okrem iného aj budovať potrebné kontakty pre spoluprácu v rámci výskumu

Všetky tieto aktivity smerujú k zatraktívneniu klinického výskumu, ktorý 

zabezpečuje prístup pacientov k inovatívnej diagnostike a liečbe. 

Neexistuje spôsob „ako byť zapojený“ okrem „byť zapojený“



Poďakovanie

Všetkým ktorí sa podieľajú na podpore KS 

SLOVACRIN, IVV-MZSR

Komerčnej sfére
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