
 

 

 

Zápisnica zo stretnutia výboru Slovenskej kooperatívnej onkologickej skupiny, 
Pracovnej skupiny Národného onkologického inštitútu 
 
20.12.2022 od 13:30-14:30 hod., online 
 
Prítomní: 

MUDr. Mária Rečková, PhD. 
Doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD, MHA 
Prof. MUDr. Michal Mego, DrSC. 
Doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc. 
Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. 
Prim. MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH 
Prim. MUDr. Jozef Chovanec 
Ing. Timea Farkašová 
 
Neprítomní: 
Doc. MUDr. Mária Wágnerová, CSc.  - ospravedlnená 
Prim. MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD. – ospravedlnený 
Prim. MUDr. Juraj Beniak – ospravedlnený  
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc. – ospravedlnený  
 
Program schôdze podľa pozvánky: 

 
1. Privítanie, predstavenie koordinátorky KS NOI prizvanej na zasadnutie SCOG, Ing. 

Timey Farkašovej 

 

2. Oboznámenie prítomných s činnosťou NOI v podpore infraštruktúry klinických 

skúšaní (KS), ktorá je kľúčová v uskutočňovaní KS na Slovensku  

 

Pani Farkašová stručne oboznámila prítomných o aktivite NOI v umiestnení 

a vyškolení koordinátorov klinických skúšaní na všetky aktivity 

v administratívnej podpore KS na pracoviskách, kde klinické skúšania prebiehajú. 

Následne oboznámila prítomných o plánoch NOI na ďalšie obdobie vo 

vypracovaní metodických postupov pre prácu v KS, ďalšieho vzdelávania 

koordinátorov v podpore finančnej a právnej revízie zmlúv s potenciálom 

budovania resp. rozširovania oddelení klinických skúšaní na každom pracovisku. 

3. Návrh podmienok plného a pridruženého členstva v SCOG  

Plné členstvo spĺňa (pracuje podľa): 

• Má kompletný tím KS: vyškolený koordinátor, štúdiová sestra 
• Na centre prebiehajú akademické aj komerčné KS  



 

 

 

• Zverejnená informácia na webe pracoviska o KS, pracovisku vykonávajúcom 
KS, kontakty tímu KS s prelinkovaním s NOI 

• Zavedenie “zdieľanej feasibility” – pokiaľ je niektoré pracovisko oslovené na 
KS, doporučí aj iné pracoviská 

• Implementácia metodických pokynov/smerníc podľa GCP v KS  
• Publikačná činnosť pod hlavičkou SCOG 

Pridružené členstvo: 

• pracovisko nemá vybudovaný tím KS, ale podieľa sa na KS 

4. Návrh činnosti a smerovania SCOG 

- užšia spolupráca členov SCOG (napr. feasibility cez NOI, vzájomná 

informovanosť a podpora v prípade potreby, podpora v aktualizácii registra 

KS NOI)  

- vytvorenie informatívnej platformy v rámci NOI – kde sú centrá KS, v akých 

KS môžu participovať, skúšajúci tím, kontakty 

- publikovanie participácie na KS v predchádzajúcom roku vo výročnej 

správe o stave onkológie na Slovensku podľa centier klinického skúšania  

 

5. Rôzne 

Návrhy prítomných: 

1. “Zdieľaná feasibilita” alebo „centrálna feasibilita“ cez NOI môže slúžiť na postup 
ako budú onkologické pracoviská oslovované na účasť v KS.  

2. NOI na požiadanie partnerov SCOG vytvorí na web stránke zmapovanie klinického 
výskumu v SR so špecifikáciou tímu a skúseností v KS. 

3. Register KS aktualizovať o informáciu o otvorených a uzatvorených centrách KS 
v daných KS. 

4. NOI vypracuje oficiálny dokument pre vedenie nemocníc s informáciou o potrebe 
a benefitoch koordinácie KS a koordinátorov KS. 

 

Zapísala:   Ing. Timea Farkašová 

Schválila: Dr. Mária Rečková                  

 

V Bratislave, dňa 20.12.2022 


