
                          

             

P.č. Položka Vznik nároku

Cena bez 

DPH v 

EUR

DPH v 

EUR

Cena s DPH 

v EUR

1.

Poplatok za činnosti UNLP KE v predzmluvnej fáze (alternatíva 

č. 1) 1600,00 320,00 1920,00

2.

Poplatok za činnosti UNLP KE v predzmluvnej fáze (alternatíva 

č. 2) - v prípade, ak sa nejedná o vopred odsúhlasenú vzorovú 

zmluvu so zadávateľom. 2000,00 400,00 2400,00

3.

Poplatok za činnosti v priebehu klinického skúšania (účasť 

zamestnancov UNLP na iniciačnej návšteve, monitorovacích 

návštevách, záverečnej návšteve, resp. účasť v prípade auditu; 

činnosť koordinátora klinických skúšaní). 1000,00 200,00 1200,00

4. Archivačný poplatok 1500,00 300,00 1800,00

5.

Poplatok za činnosti nemocničnej lekárne (uvedená suma je 

minimálna, v prípade ak sa vyžaduje osobitná participácia 

nemocničnej lekárne, uvedená skutočnosť bude predmetom 

negociácie o obsahu návrhu zmluvy). 1500,00 300,00 1800,00

6.1.

Poplatok Etickej komisie (klinické skúšanie alebo iný 

biomedicínsky výskum financovaný z externých zdrojov): 

Posúdenie a vydanie stanoviska k žiadosti sponzorovaného 

klinického skúšania alebo akéhokoľvek sponzorovaného 

biomedicínskeho výskumu, v prípade, ak Etická komisia UNLP 

Košice je multicentrickou alebo lokálnou etickou komisiou.
1600,00 320,00 1920,00

6.2.

Poplatok Etickej komisie (klinické skúšanie alebo iný 

biomedicínsky výskum financovaný z externých zdrojov): 

Posúdenie akejkoľvek zmeny (i) protokolu, (ii) zhrnutia 

protokolu, (iii) ktoréhokoľvek informovaného súhlasu alebo 

súhlasu so spracovaním osobných údajov, alebo (iv) príručky 

pre skúšajúceho (poplatok je za jedno súhrnné podanie).

500,00 100,00 600,00

6.3.

Poplatok Etickej komisie (klinické skúšanie alebo iný 

biomedicínsky výskum financovaný z externých zdrojov): 

Prerokovanie (resp. vzatie na vedomie) akéhokoľvek iného 

dokumentu, resp. akejkoľvek notifikácie, než uvedenej v bode 

6.2. (poplatok je za jedno súhrnné podanie). 

150,00 30,00 180,00

7.

Poplatok Etickej komisie: Posúdenie nesponzorovaného 

projektu (resp. jeho zmeny) fyzickej osoby, ktorá nie je (i) 

študentom UPJŠ (ii) študentom strednej zdravotníckej školy, 

(iii) zamestnancom UNLP alebo (iv) zamestnancom UPJŠ. 
50,00 10,00 60,00

8.

Poplatok OBVaKS za činnosti v predzmluvnej fáze projektu, 

ktorého zodpovedným riešiteľom je zamestnanec UNLP a ktorý 

je financovaný z externých zdrojov do výšky 20.000,- EUR.

250,00 50,00 300,00

Cenník odborných služieb v oblasti klinických štúdií a cenník Etickej komisie Univerzitnej nemocnice L. 

Pasteura Košice

Uvedené poplatky budú zakomponované do 

návrhu zmluvy. Nárok na uvedené poplatky 

vzniká dňom nadobudnutia účinnosti 

zmluvy. 

Nárok na poplatok uvedený v bode 6.1, 6.2 

a 6.3. vzniká dňom doručenia podania 

Etickej komisii UNLP Košice. V prípade, ak 

jedno podanie obsahuje položky 6.2 aj 6.3, 

aplikuje sa poplatok v rámci bodu 6.2.

Zadávateľ klinického skúšania (resp. poverený subjekt zadávateľom) berie na vedomie, že uhradením akéhokoľvek poplatku nevzniká právny nárok na 

uzatvorenie akejkoľvek zmluvy. 
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cenníka schváleného dňa 27.01.2022.

V Košiciach, 29.12.2022

____________________________________                                              

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH                                                  

riaditeľ                                                                                                

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Nadobudnutím účinnosti tohto cenníka dochádza k zrušeniu (i) cenníka schváleného rozhodnutím č. 22/2020, (ii) cenníka zo dňa 21.09.2020 a (iii) 

Platnosť a účinnosť od  01.01.2023

Tento cenník bol schválený dňa 29.12.2022 rozhodnutím riaditeľa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice č. 73/2022.
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