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Postup predkladania žiadostí k realizácii diplomových, 

dizertačných, rigoróznych, atestačných a iných záverečných prác a 
výskumných projektov v UNLP Košice 

 
 

Žiadosti predkladané na posúdenie a schválenie Etickou komisiou UNLP (ďalej len „EK“) je potrebné 
podať na Odbor biomedicínskeho výskumu a klinického skúšania (ďalej len „OBVaKS“) najskôr 
v elektronickej forme (ovv@unlp.sk) v lehote 21 kalendárnych dní pred zasadnutím EK, kde 
bude posúdená ich obsahová a formálna stránka, kompletnosť a správnosť dokumentácie.  
 
V prípade nedostatkov budete mailom vyzvaní na ich doplnenie, resp. odstránenie. V prípade, ak 
bude doručená elektronická dokumentácia v poriadku, požiadame Vás e-mailom, aby ste uvedenú 
dokumentáciu zaslali aj v listinnej podobe. 
 
Vzhľadom na časové limity predkladania dokumentácie na posúdenie EK, dokumenty je potrebné 
doručiť OBVaKS v listinnej podobe najneskôr 10 kalendárnych dní pred zasadnutím EK.  
 
Spôsob doručenia dokumentov v listinnej forme: 
 
1. zaslaním dokumentácie na adresu: 

 
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 
Odbor biomedicínskeho výskumu a klinického skúšania 
Rastislavova 43 
041 90 Košice 

 
2. zaslaním dokumentácie prostredníctvom internej pošty, 

 
3. osobným odovzdaním na OBVaKS – II. pavilón - prízemie, Rastislavova 43, 041 90. 
 
Po doručení uvedenej dokumentácie ju OBVaKS skontroluje a predloží EK na prerokovanie na 
svojom najbližšom zasadnutí.  

      
Forma doručenej dokumentácie v elektronickej podobe: 
 
a) formuláre, pri ktorých sa vyžaduje, aby obsahovali podpisy relevantných osôb, je potrebné 

doručiť OBVaKS vo formáte „.pdf“; kvalita uvedených súborov musí byť minimálne 300 dpi, 
pričom každý formulár musí byť v samostatnom „.pdf“, 
 

b) formuláre, ktoré neobsahujú žiadne podpisy, postačuje zaslať vo formáte „.doc“. 
 

Postup a formuláre pre jednotlivé typy záverečných prác a projektov biomedicínskeho 
výskumu sa nachádzajú nižšie. 
 
Na stránke Etickej komisie UNLP Košice je uverejnený Cenník odborných služieb v oblasti klinických 
štúdií a cenník Etickej komisie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice https://www.unlp.sk/wp-
content/uploads/2022/12/Cennik_73_EK_OBVaKS_UNLP.pdf, pričom v tejto súvislosti si 
dovoľujeme osobitne poukázať na: 
 
(i) položku č. 7: 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. Uvedená činnosť je spoplatnená sumou 50,- EUR 
bez DPH, t.j. 60,- EUR s DPH. 
 

(ii) položku č. 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. Uvedená činnosť je spoplatnená sumou 250,- EUR bez DPH, t.j. 
300,- EUR s DPH. 
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1. ABSOLVENTSKÁ STREDOŠKOLSKÁ PRÁCA: 
 
1. Vyplňujete formulár F-735 - Sprievodný list k realizácii diplomových, dizertačných  rigoróznych, 

atestačných a iných prác – (body 1.-5.). 
Bod 6.)  si necháte potvrdiť prednostom/primárom kliniky/oddelenia, kde budete Vašu prácu 
realizovať. Ak budete prieskum vykonávať na viac ako jednom pracovisku UNLP Košice, je 
potrebné si dať bod 6. potvrdiť na všetkých pracoviskách UNLP Košice, kde budete Vašu záverečnú 
prácu realizovať. 
Dokument je editovateľný, môžete si ho upraviť napr. tak, že bod 6. nakopírujete pod seba viackrát 
a ostatné body posuniete nižšie.  
Potrebujete súhlas všetkých prednostov/primárov kliník/oddelení/ ústavu, kde chcete svoju 
prácu realizovať (pečiatka, podpis a slovné vyjadrenie napr. slovíčko "súhlasím / 
nesúhlasím"). 

 
2. Napíšte krátku žiadosť o povolenie realizácie Vášho výskumu/záverečnej práce,  adresáta uvádzate 

EK. Uvediete názov výskumného projektu/záverečnej práce, pracovisko/-á. kde budete výskum 
realizovať (kliniky/oddelenia), pracovníka UNLP, ktorý Vám poskytne súčinnosť pri získavaní údajov/ 
zbere dotazníkov, školu kde študujete, časové obdobie realizácie práce, koľko respondentov chcete 
osloviť, resp. počet anonymizovaných údajov zo zdravotnej dokumentácie. 

 
3. Vypíšte vo Worde formulár „Projekt/Záverečná práca-hlavné body“  

 
4.  Priložte Dotazník - ak ho Vaša práca obsahuje. 
 

V prípade schválenia Vášho výskumu si budete musieť samostatne zabezpečiť distribúciu a zber 
vyplnených dotazníkov na jednotlivých klinikách/oddeleniach UNLP Košice. UNLP Vám nevie 
garantovať vyplnenie dotazníkov. Vyplnenie dotazníkov je dobrovoľná záležitosť jednotlivých 
zamestnancov/pacientov, na ktorú zamestnávateľ nemá dosah. 

  
5. Priložte Zadanie záverečnej práce na hlavičkovom papieri školy  (má tam byť uvedené Vaše 

meno, názov práce, školiteľ.... ). 
 

6. Priložte formulár F-734 Súhlas so spracovaním osobných údajov  
- ak ste zamestnanec UNLP Košice: do tabuľky uvediete svoje meno, priezvisko a titul + 

podpis;  
- ak nie ste zamestnanec UNLP Košice:  do riešiteľského kolektívu uvediete okrem seba 

aj poverenú osobu – zamestnanca/cov na danom oddelení/klinike/ústave UNLP Košice, 
ktorý/í bude/ú zodpovedný/í za dodržiavanie GDPR, t.j. sprostredkuje/ú Vám údaje pre 
potreby Vašej záverečnej práce v anonymizovanej forme (napr. lekár, vedúca sestra, 
staničná sestra a pod). 
(uvádzate meno, priezvisko, titul + podpisy).  

 
7. Vyplňte Poučenie o mlčanlivosti  F- 741.1 - uvediete svoje meno, školu, dátum, podpis.  
 

 
Následne odosielame Vašu žiadosť na EK, po jej zasadnutí (aktuálny termín zverejňuje EK) Vašu 
žiadosť, ešte posudzujú  námestník ÚLPS a riaditeľ UNLP Košice. (viď body 9. a 10. v F-735 Sprievodný 
list). 
 
Konečné stanovisko spolu s rozhodnutím EK ako aj štatutára UNLP Vám zašleme mailom na 
Vami uvedenú e-mailovú adresu.  
 
Prílohy:  
 
F-735 
Projekt / Záverečná práca-hlavné body 
F-734 
F-741.1 
F-080.17 (uvedený dokument vyplňte v prípade, ak Vaša práca spĺňa požiadavky biomedicínskeho 
výskumu; uvedenú problematiku môžete konzultovať s OBVaKS) 
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F-697 (uvedený dokument predložte OBVaKS, ak Vaša práca predpokladá akúkoľvek formu intervencie 
vo vzťahu k pacientovi UNLP Košice) 
F-699 (uvedený dokument predložte OBVaKS v prípade, ak sa v súvislosti s Vašou prácou predpokladá 
uchovávanie, spracovávanie, vyšetrovanie a využitie vzoriek biologického materiálu pacienta UNLP 
Košice; uvedenú problematiku môžete konzultovať s OBVaKS) 
 

2. BAKALÁRSKA PRÁCA: 
 
1. Vyplňujete formulár F-735 - Sprievodný list k realizácii diplomových, dizertačných  rigoróznych, 

atestačných a iných prác – (body 1.-5.). 
Bod 6.)  si necháte potvrdiť prednostom/primárom kliniky/oddelenia, kde budete Vašu prácu 
realizovať. Ak budete prieskum vykonávať na viac ako jednom pracovisku UNLP Košice, je 
potrebné si dať bod 6. potvrdiť na všetkých pracoviskách UNLP Košice, kde budete Vašu záverečnú 
prácu realizovať. 
Dokument je editovateľný, môžete si ho upraviť napr. tak, že bod 6. nakopírujete pod seba viackrát 
a ostatné body posuniete nižšie.  
Potrebujete súhlas všetkých prednostov/primárov kliník/oddelení/ ústavu, kde chcete svoju 
prácu realizovať (pečiatka, podpis a slovné vyjadrenie napr. slovíčko "súhlasím / 
nesúhlasím"). 

 
 

2. Napíšte krátku žiadosť o povolenie realizácie Vášho výskumu/záverečnej práce, adresáta uvádzate 
EK. 
Uvediete názov výskumného projektu/záverečnej práce, pracovisko/-á. kde budete výskum 
realizovať (kliniky/oddelenia), pracovníka UNLP, ktorý Vám poskytne súčinnosť pri získavaní údajov/ 
zbere dotazníkov, školu kde študujete, časové obdobie realizácie práce, koľko respondentov chcete 
osloviť, resp. počet anonymizovaných údajov zo zdravotnej dokumentácie. 

 
3. Vypíšte vo Worde formulár „Projekt/Záverečná práca-hlavne body“. 
 
4.  Priložte Dotazník - ak ho Vaša práca obsahuje. 
 

V prípade schválenia Vášho výskumu si budete musieť samostatne zabezpečiť distribúciu a zber 
vyplnených dotazníkov na jednotlivých klinikách/oddeleniach UNLP Košice. UNLP Vám nevie 
garantovať vyplnenie dotazníkov. Vyplnenie dotazníkov je dobrovoľná záležitosť jednotlivých 
zamestnancov/pacientov, na ktorú zamestnávateľ nemá dosah. 

  
5. Priložte Zadanie záverečnej práce na hlavičkovom papieri školy  (má tam byť uvedené Vaše 

meno, názov práce, školiteľ.... ). 
 
6. Priložte formulár F-734 Súhlas so spracovaním osobných údajov  

- ak ste zamestnanec UNLP Košice: do tabuľky uvediete svoje meno, priezvisko a titul + 
podpis;  

- ak nie ste zamestnanec UNLP Košice:  do riešiteľského kolektívu uvediete okrem seba 
aj poverenú osobu – zamestnanca/cov na danom oddelení/klinike/ústave UNLP Košice, 
ktorý/í bude/ú zodpovedný/í za dodržiavanie GDPR, t. j. sprostredkuje/ú Vám údaje pre 
potreby Vašej záverečnej práce v anonymizovanej forme (napr. lekár, vedúca sestra, 
staničná sestra a pod). 
(uvádzate meno, priezvisko, titul + podpisy).  

 
7. Vyplňte Poučenie o mlčanlivosti  F- 741.1 - (uvediete svoje meno, školu, dátum, podpis). 
 
Následne odosielame Vašu žiadosť na EK, po jej zasadnutí (aktuálny termín zverejňuje EK) Vašu 
žiadosť, ešte posudzujú  námestník ÚLPS a riaditeľ UNLP Košice. (viď body 9. a 10. v F-735 Sprievodný 
list). 
 
Konečné stanovisko spolu s rozhodnutím EK ako aj štatutára UNLP Vám zašleme mailom na 
Vami uvedenú e-mailovú adresu.  
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Na stránke Etickej komisie UNLP Košice je uverejnený Cenník odborných služieb v oblasti klinických 
štúdií a cenník Etickej komisie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice https://www.unlp.sk/wp-
content/uploads/2022/12/Cennik_73_EK_OBVaKS_UNLP.pdf, pričom v tejto súvislosti si dovoľujeme 
osobitne poukázať na položku č. 7: 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. Uvedená činnosť je spoplatnená sumou 50,- EUR bez DPH, t.j. 
60,- EUR s DPH. 
 
Svoju praktickú časť záverečnej práce môžete začať realizovať až po uhradení uvedeného 
poplatku. 
 
Prílohy:  
 
F-735 
Projekt / Záverečná práca-hlavné body 
F-734 
F-741.1 
 
F-080.17 (uvedený dokument vyplňte v prípade, ak Vaša práca spĺňa požiadavky biomedicínskeho 
výskumu; uvedenú problematiku môžete konzultovať s OBVaKS) 
F-697 (uvedený dokument predložte OBVaKS, ak Vaša práca predpokladá akúkoľvek formu intervencie 
vo vzťahu k pacientovi UNLP Košice) 
F-699 (uvedený dokument predložte OBVaKS v prípade, ak sa v súvislosti s Vašou prácou predpokladá 
uchovávanie, spracovávanie, vyšetrovanie a využitie vzoriek biologického materiálu pacienta UNLP 
Košice; uvedenú problematiku môžete konzultovať s OBVaKS) 
Cenník  
 

3. DIPLOMOVÁ PRÁCA: 
 
1. Vyplňujete formulár F-735 - Sprievodný list k realizácii diplomových, dizertačných  rigoróznych, 

atestačných a iných prác – (body 1.-5.). 
Bod 6.)  si necháte potvrdiť prednostom/primárom kliniky/oddelenia, kde budete Vašu prácu 
realizovať. Ak budete prieskum vykonávať na viac ako jednom pracovisku UNLP Košice, je 
potrebné si dať bod 6. potvrdiť na všetkých pracoviskách UNLP Košice, kde budete Vašu záverečnú 
prácu realizovať. 
Dokument je editovateľný, môžete si ho upraviť napr. tak, že bod 6. nakopírujete pod seba viackrát 
a ostatné body posuniete nižšie.  
Potrebujete súhlas všetkých prednostov/primárov kliník/oddelení/ ústavu, kde chcete svoju 
prácu realizovať (pečiatka, podpis a slovné vyjadrenie napr. slovíčko "súhlasím / 
nesúhlasím"). 

 
2. Napíšte krátku žiadosť o povolenie realizácie Vášho výskumu/záverečnej práce, adresáta uvádzate 

EK. 
Uvediete názov výskumného projektu/záverečnej práce, pracovisko/-á. kde budete výskum 
realizovať (kliniky/oddelenia), pracovníka UNLP, ktorý Vám poskytne súčinnosť pri získavaní údajov/ 
zbere dotazníkov, školu kde študujete, časové obdobie realizácie práce, koľko respondentov chcete 
osloviť, resp. počet anonymizovaných údajov zo zdravotnej dokumentácie. 
  

3. Vypíšte vo Worde formulár „Projekt/Záverečná práca_hlavné body“.  
  
4.  Priložte Dotazník - ak ho Vaša práca obsahuje. 
 

V prípade schválenia Vášho výskumu si budete musieť samostatne zabezpečiť distribúciu a zber 
vyplnených dotazníkov na jednotlivých klinikách/oddeleniach UNLP Košice. UNLP Vám nevie 
garantovať vyplnenie dotazníkov. Vyplnenie dotazníkov je dobrovoľná záležitosť jednotlivých 
zamestnancov/pacientov, na ktorú zamestnávateľ nemá dosah. 

  
5. Priložte Zadanie záverečnej práce na hlavičkovom papieri školy  (má tam byť uvedené Vaše 

meno, názov práce, školiteľ.... ). 
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6. Priložte formulár F-734 Súhlas so spracovaním osobných údajov  
- ak ste zamestnanec UNLP Košice: do tabuľky uvediete svoje meno, priezvisko a titul + 

podpis;  
- ak nie ste zamestnanec UNLP Košice:  do riešiteľského kolektívu uvediete okrem seba 

aj poverenú osobu – zamestnanca/cov na danom oddelení/klinike/ústave UNLP Košice, 
ktorý/í bude/ú zodpovedný/í za dodržiavanie GDPR, t. j. sprostredkuje/ú Vám údaje pre 
potreby Vašej záverečnej práce v anonymizovanej forme (napr. lekár, vedúca sestra, 
staničná sestra a pod). 
(uvádzate meno, priezvisko, titul + podpisy).  

 
7. Vyplňte Poučenie o mlčanlivosti  F- 741.1 - (uvediete svoje meno, školu, dátum, podpis).   
  
Následne odosielame Vašu žiadosť na EK, po jej zasadnutí (aktuálny termín zverejňuje EK) Vašu 
žiadosť, ešte posudzujú  námestník ÚLPS a riaditeľ UNLP Košice. (viď body 9. a 10. v F-735 Sprievodný 
list). 
 
Konečné stanovisko spolu s rozhodnutím EK ako aj štatutára UNLP Vám zašleme mailom na 
Vami uvedenú e-mailovú adresu.  
 
Na stránke Etickej komisie UNLP Košice je uverejnený Cenník odborných služieb v oblasti klinických 
štúdií a cenník Etickej komisie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice https://www.unlp.sk/wp-
content/uploads/2022/12/Cennik_73_EK_OBVaKS_UNLP.pdf, pričom v tejto súvislosti si dovoľujeme 
osobitne poukázať na položku č. 7: 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. Uvedená činnosť je spoplatnená sumou 50,- EUR bez DPH, t.j. 
60,- EUR s DPH. 
 
Svoju praktickú časť záverečnej práce môžete začať realizovať až po uhradení uvedeného 
poplatku. 
 
Prílohy:  
 
F-735 
Projekt / Záverečná práca-hlavné body 
F-734 
F-741.1 
 
F-080.17 (uvedený dokument vyplňte v prípade, ak Vaša práca spĺňa požiadavky biomedicínskeho 
výskumu; uvedenú problematiku môžete konzultovať s OBVaKS) 
F-697 (uvedený dokument predložte OBVaKS, ak Vaša práca predpokladá akúkoľvek formu intervencie 
vo vzťahu k pacientovi UNLP Košice) 
F-699 (uvedený dokument predložte OBVaKS v prípade, ak sa v súvislosti s Vašou prácou predpokladá 
uchovávanie, spracovávanie, vyšetrovanie a využitie vzoriek biologického materiálu pacienta UNLP 
Košice; uvedenú problematiku môžete konzultovať s OBVaKS) 
Cenník  
 

4. ŠPECIALIZAČNÁ PRÁCA: 
 
1. Vyplňujete formulár F-735 - Sprievodný list k realizácii diplomových, dizertačných  rigoróznych, 

atestačných a iných prác – (body 1.-5.). 
Bod 6.)  si necháte potvrdiť prednostom/primárom kliniky/oddelenia, kde budete Vašu prácu 
realizovať. Ak budete prieskum vykonávať na viac ako jednom pracovisku UNLP Košice, je 
potrebné si dať bod 6. potvrdiť na všetkých pracoviskách UNLP Košice, kde budete Vašu záverečnú 
prácu realizovať. 
Dokument je editovateľný, môžete si ho upraviť napr. tak, že bod 6. nakopírujete pod seba viackrát 
a ostatné body posuniete nižšie.  
Potrebujete súhlas všetkých prednostov/primárov kliník/oddelení/ ústavu, kde chcete svoju 
prácu realizovať (pečiatka, podpis a slovné vyjadrenie napr. slovíčko "súhlasím / 
nesúhlasím"). 
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2. Napíšte krátku žiadosť o povolenie realizácie Vášho výskumu/záverečnej práce, adresáta uvádzate 
EK. 
Uvediete názov výskumného projektu/záverečnej práce, pracovisko/-á. kde budete výskum 
realizovať (kliniky/oddelenia), pracovníka UNLP, ktorý Vám poskytne súčinnosť pri získavaní údajov/ 
zbere dotazníkov, školu kde študujete, časové obdobie realizácie práce, koľko respondentov chcete 
osloviť, resp. počet anonymizovaných údajov zo zdravotnej dokumentácie. 

  
3. Vypíšte vo Worde formulár „Projekt/Záverečná práca_hlavné body“. 
  
4.  Priložte Dotazník - ak ho Vaša práca obsahuje. 
 

V prípade schválenia Vášho výskumu si budete musieť samostatne zabezpečiť distribúciu a zber 
vyplnených dotazníkov na jednotlivých klinikách/oddeleniach UNLP Košice. UNLP Vám nevie 
garantovať vyplnenie dotazníkov. Vyplnenie dotazníkov je dobrovoľná záležitosť jednotlivých 
zamestnancov/pacientov, na ktorú zamestnávateľ nemá dosah. 

  
5. Priložte Zadanie záverečnej práce na hlavičkovom papieri školy  (má tam byť uvedené Vaše 

meno, názov práce, školiteľ.... ). 
 

6. Priložte formulár F-734 Súhlas so spracovaním osobných údajov  
- ak ste zamestnanec UNLP Košice: do tabuľky uvediete svoje meno, priezvisko a titul + 

podpis;  
- ak nie ste zamestnanec UNLP Košice:  do riešiteľského kolektívu uvediete okrem seba 

aj poverenú osobu – zamestnanca/cov na danom oddelení/klinike/ústave UNLP Košice, 
ktorý/í bude/ú zodpovedný/í za dodržiavanie GDPR, t. j. sprostredkuje/ú Vám údaje pre 
potreby Vašej záverečnej práce v anonymizovanej forme (napr. lekár, vedúca sestra, 
staničná sestra a pod). 
(uvádzate meno, priezvisko, titul + podpisy).  

 
7. Vyplňte Poučenie o mlčanlivosti  F- 741.1 - (uvediete svoje meno, školu, dátum, podpis).  
       
Následne odosielame Vašu žiadosť na EK, po jej zasadnutí (aktuálny termín zverejňuje EK) Vašu 
žiadosť, ešte posudzujú  námestník ÚLPS a riaditeľ UNLP Košice. (viď body 9. a 10. v F-735 Sprievodný 
list). 
 
Konečné stanovisko spolu s rozhodnutím EK ako aj štatutára UNLP Vám zašleme mailom na 
Vami uvedenú e-mailovú adresu.  
 
Na stránke Etickej komisie UNLP Košice je uverejnený Cenník odborných služieb v oblasti klinických 
štúdií a cenník Etickej komisie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice https://www.unlp.sk/wp-
content/uploads/2022/12/Cennik_73_EK_OBVaKS_UNLP.pdf, pričom v tejto súvislosti si dovoľujeme 
osobitne poukázať na položku č. 7: 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. Uvedená činnosť je spoplatnená sumou 50,- EUR bez DPH, t.j. 
60,- EUR s DPH. 
 
Svoju praktickú časť záverečnej práce môžete začať realizovať až po uhradení uvedeného 
poplatku. 
 
 
Prílohy:  
 
F-735 
Projekt/Záverečná práca-hlavné body 
F-734 
F-741.1 
 
F-080.17 (uvedený dokument vyplňte v prípade, ak Vaša práca spĺňa požiadavky biomedicínskeho 
výskumu; uvedenú problematiku môžete konzultovať s OBVaKS) 
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F-697 (uvedený dokument predložte OBVaKS, ak Vaša práca predpokladá akúkoľvek formu intervencie 
vo vzťahu k pacientovi UNLP Košice) 
F-699 (uvedený dokument predložte OBVaKS v prípade, ak sa v súvislosti s Vašou prácou predpokladá 
uchovávanie, spracovávanie, vyšetrovanie a využitie vzoriek biologického materiálu pacienta UNLP 
Košice; uvedenú problematiku môžete konzultovať s OBVaKS) 
Cenník  
 

5. RIGORÓZNA PRÁCA: 
 
1. Vyplňujete formulár F-735 - Sprievodný list k realizácii diplomových, dizertačných  rigoróznych, 

atestačných a iných prác – (body 1.-5.). 
Bod 6.)  si necháte potvrdiť prednostom/primárom kliniky/oddelenia, kde budete Vašu prácu 
realizovať. Ak budete prieskum vykonávať na viac ako jednom pracovisku UNLP Košice, je 
potrebné si dať bod 6. potvrdiť na všetkých pracoviskách UNLP Košice, kde budete Vašu záverečnú 
prácu realizovať. 
Dokument je editovateľný, môžete si ho upraviť napr. tak, že bod 6. nakopírujete pod seba viackrát 
a ostatné body posuniete nižšie.  
Potrebujete súhlas všetkých prednostov/primárov kliník/oddelení/ ústavu, kde chcete svoju 
prácu realizovať (pečiatka, podpis a slovné vyjadrenie napr. slovíčko "súhlasím / 
nesúhlasím"). 

 
2. Napíšte krátku žiadosť o povolenie realizácie Vášho výskumu/záverečnej práce, adresáta uvádzate 

EK. 
Uvediete názov výskumného projektu/záverečnej práce, pracovisko/-á. kde budete výskum 
realizovať (kliniky/oddelenia), pracovníka UNLP, ktorý Vám poskytne súčinnosť pri získavaní údajov/ 
zbere dotazníkov, školu kde študujete, časové obdobie realizácie práce, koľko respondentov chcete 
osloviť, resp. počet anonymizovaných údajov zo zdravotnej dokumentácie. 

  
3. Vypíšte vo Worde formulár „Projekt/Záverečná práca-hlavné body“. 
 
4.  Priložte Dotazník - ak ho Vaša práca obsahuje. 
 

V prípade schválenia Vášho výskumu si budete musieť samostatne zabezpečiť distribúciu a zber 
vyplnených dotazníkov na jednotlivých klinikách/oddeleniach UNLP Košice. UNLP Vám nevie 
garantovať vyplnenie dotazníkov. Vyplnenie dotazníkov je dobrovoľná záležitosť jednotlivých 
zamestnancov/pacientov, na ktorú zamestnávateľ nemá dosah. 

  
5. Priložte Rozhodnutie o rigoróznom konaní na hlavičkovom papieri školy 

 
6. Priložte formulár F-734 Súhlas so spracovaním osobných údajov  

- ak ste zamestnanec UNLP Košice: do tabuľky uvediete svoje meno, priezvisko a titul + 
podpis;  

- ak nie ste zamestnanec UNLP Košice:  do riešiteľského kolektívu uvediete okrem seba 
aj poverenú osobu – zamestnanca/cov na danom oddelení/klinike/ústave UNLP Košice, 
ktorý/í bude/ú zodpovedný/í za dodržiavanie GDPR, t. j. sprostredkuje/ú Vám údaje pre 
potreby Vašej záverečnej práce v anonymizovanej forme (napr. lekár, vedúca sestra, 
staničná sestra a pod). 
(uvádzate meno, priezvisko, titul + podpisy).  

 
7. Vyplňte Poučenie o mlčanlivosti  F- 741.1 - (uvediete svoje meno, školu, dátum, podpis).   

       
Následne odosielame Vašu žiadosť na EK, po jej zasadnutí (aktuálny termín zverejňuje EK) Vašu 
žiadosť, ešte posudzujú  námestník ÚLPS a riaditeľ UNLP Košice. (viď body 9. a 10. v F-735 Sprievodný 
list). 
 
Konečné stanovisko spolu s rozhodnutím EK ako aj štatutára UNLP Vám zašleme mailom na 
Vami uvedenú e-mailovú adresu.  
 
Na stránke Etickej komisie UNLP Košice je uverejnený Cenník odborných služieb v oblasti klinických 
štúdií a cenník Etickej komisie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice https://www.unlp.sk/wp-
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content/uploads/2022/12/Cennik_73_EK_OBVaKS_UNLP.pdf, pričom v tejto súvislosti si dovoľujeme 
osobitne poukázať na položku č. 7: 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. Uvedená činnosť je spoplatnená sumou 50,- EUR bez DPH, t.j. 
60,- EUR s DPH. 
 
Svoju praktickú časť záverečnej práce môžete začať realizovať až po uhradení uvedeného 
poplatku. 
 
Prílohy:  
 
F-735 
Projekt/Záverečná práca-hlavné body 
F-734 
F-741.1 
 
F-080.17 (uvedený dokument vyplňte v prípade, ak Vaša práca spĺňa požiadavky biomedicínskeho 
výskumu; uvedenú problematiku môžete konzultovať s OBVaKS) 
F-697 (uvedený dokument predložte OBVaKS, ak Vaša práca predpokladá akúkoľvek formu intervencie 
vo vzťahu k pacientovi UNLP Košice) 
F-699 (uvedený dokument predložte OBVaKS v prípade, ak sa v súvislosti s Vašou prácou predpokladá 
uchovávanie, spracovávanie, vyšetrovanie a využitie vzoriek biologického materiálu pacienta UNLP 
Košice; uvedenú problematiku môžete konzultovať s OBVaKS) 
Cenník  
 

6. DIZERTAČNÁ PRÁCA: 
 
1. Vyplňujete formulár F-735 - Sprievodnom list k realizácii diplomových, 

dizertačných  rigoróznych, atestačných a iných prác – (body 1.-5.). 
Bod 6.)  si necháte potvrdiť prednostom/primárom kliniky/oddelenia, kde budete Vašu prácu 
realizovať. Ak budete prieskum vykonávať na viac ako jednom pracovisku UNLP Košice, je 
potrebné si dať bod 6. potvrdiť na všetkých pracoviskách UNLP Košice, kde budete Vašu záverečnú 
prácu realizovať. 
Dokument je editovateľný, môžete si ho upraviť napr. tak, že bod 6. nakopírujete pod seba viackrát 
a ostatné body posuniete nižšie.  
Potrebujete súhlas všetkých prednostov/primárov kliník/oddelení/ ústavu, kde chcete svoju 
prácu realizovať (pečiatka, podpis a slovné vyjadrenie napr. slovíčko "súhlasím / 
nesúhlasím"). 
 

2. Napíšte krátku žiadosť o povolenie realizácie Vášho výskumu/záverečnej práce, adresáta uvádzate 
EK. 
Uvediete názov výskumného projektu/záverečnej práce, pracovisko/-á. kde budete výskum 
realizovať (kliniky/oddelenia), pracovníka UNLP, ktorý Vám poskytne súčinnosť pri získavaní údajov/ 
zbere dotazníkov, školu kde študujete, časové obdobie realizácie práce, koľko respondentov chcete 
osloviť, resp. počet anonymizovaných údajov zo zdravotnej dokumentácie. 

  
3. Vypíšte vo Worde formulár „Projekt/Záverečná práca-hlavné body“ . 
  
4.  Priložte Dotazník - ak ho Vaša práca obsahuje. 
 

V prípade schválenia Vášho výskumu si budete musieť samostatne zabezpečiť distribúciu a zber 
vyplnených dotazníkov na jednotlivých klinikách/oddeleniach UNLP Košice. UNLP Vám nevie 
garantovať vyplnenie dotazníkov. Vyplnenie dotazníkov je dobrovoľná záležitosť jednotlivých 
zamestnancov/pacientov, na ktorú zamestnávateľ nemá dosah. 

  
5. Priložte Zadanie záverečnej práce na hlavičkovom papieri školy 

 
6. Priložte formulár F-734 Súhlas so spracovaním osobných údajov  

- ak ste zamestnanec UNLP Košice: do tabuľky uvediete svoje meno, priezvisko a titul + 
podpis;  



9 
 

- ak nie ste zamestnanec UNLP Košice:  do riešiteľského kolektívu uvediete okrem seba 
aj poverenú osobu – zamestnanca/cov na danom oddelení/klinike/ústave UNLP Košice, 
ktorý/í bude/ú zodpovedný/í za dodržiavanie GDPR, t. j. sprostredkuje/ú Vám údaje pre 
potreby Vašej záverečnej práce v anonymizovanej forme (napr. lekár, vedúca sestra, 
staničná sestra a pod). 
(uvádzate meno, priezvisko, titul + podpisy).  

 
7. Vyplňte Poučenie o mlčanlivosti  F- 741.1 - (uvediete svoje meno, školu, dátum, podpis). 
  
Následne odosielame Vašu žiadosť na EK, po jej zasadnutí (aktuálny termín zverejňuje EK) Vašu 
žiadosť, ešte posudzujú  námestník ÚLPS a riaditeľ UNLP Košice. (viď body 9. a 10. v F-735 Sprievodný 
list). 
 
Konečné stanovisko spolu s rozhodnutím EK ako aj štatutára UNLP Vám zašleme mailom na 
Vami uvedenú e-mailovú adresu.  
 
Na stránke Etickej komisie UNLP Košice je uverejnený Cenník odborných služieb v oblasti klinických 
štúdií a cenník Etickej komisie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice https://www.unlp.sk/wp-
content/uploads/2022/12/Cennik_73_EK_OBVaKS_UNLP.pdf, pričom v tejto súvislosti si dovoľujeme 
osobitne poukázať na položku č. 7: 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. Uvedená činnosť je spoplatnená sumou 50,- EUR bez DPH, t.j. 
60,- EUR s DPH. 
 
Svoju praktickú časť záverečnej práce môžete začať realizovať až po uhradení uvedeného 
poplatku. 
 
 
Prílohy:  
 
F-735 
Projekt/Záverečná práca-hlavne body 
F-734 
F-741.1 
 
F-080.17 (uvedený dokument vyplňte v prípade, ak Vaša práca spĺňa požiadavky biomedicínskeho 
výskumu; uvedenú problematiku môžete konzultovať s OBVaKS) 
F-697 (uvedený dokument predložte OBVaKS, ak Vaša práca predpokladá akúkoľvek formu intervencie 
vo vzťahu k pacientovi UNLP Košice) 
F-699 (uvedený dokument predložte OBVaKS v prípade, ak sa v súvislosti s Vašou prácou predpokladá 
uchovávanie, spracovávanie, vyšetrovanie a využitie vzoriek biologického materiálu pacienta UNLP 
Košice; uvedenú problematiku môžete konzultovať s OBVaKS) 
Cenník  
 

7. HABILITAČNÁ PRÁCA: 
 
1. Vyplňujete formulár F-735 - Sprievodnom list k realizácii diplomových, 

dizertačných  rigoróznych, atestačných a iných prác – (body 1.-5.). 
Bod 6.)  si necháte potvrdiť prednostom/primárom kliniky/oddelenia, kde budete Vašu prácu 
realizovať. Ak budete prieskum vykonávať na viac ako jednom pracovisku UNLP Košice, je 
potrebné si dať bod 6. potvrdiť na všetkých pracoviskách UNLP Košice, kde budete Vašu záverečnú 
prácu realizovať. 
Dokument je editovateľný, môžete si ho upraviť napr. tak, že bod 6. nakopírujete pod seba viackrát 
a ostatné body posuniete nižšie.  
Potrebujete súhlas všetkých prednostov/primárov kliník/oddelení/ ústavu, kde chcete svoju 
prácu realizovať (pečiatka, podpis a slovné vyjadrenie napr. slovíčko "súhlasím / 
nesúhlasím"). 
 

2. Napíšte krátku žiadosť o povolenie realizácie Vášho výskumu/záverečnej práce, adresáta uvádzate 
EK. 
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Uvediete názov výskumného projektu/záverečnej práce, pracovisko/-á. kde budete výskum 
realizovať (kliniky/oddelenia), pracovníka UNLP, ktorý Vám poskytne súčinnosť pri získavaní údajov/ 
zbere dotazníkov, školu kde študujete, časové obdobie realizácie práce, koľko respondentov chcete 
osloviť, resp. počet anonymizovaných údajov zo zdravotnej dokumentácie. 

  
3. Vypíšte vo Worde formulár „Projekt/Záverečná práca-hlavné body“ . 
  
4.  Priložte Dotazník - ak ho Vaša práca obsahuje. 
 

V prípade schválenia Vášho výskumu si budete musieť samostatne zabezpečiť distribúciu a zber 
vyplnených dotazníkov na jednotlivých klinikách/oddeleniach UNLP Košice. UNLP Vám nevie 
garantovať vyplnenie dotazníkov. Vyplnenie dotazníkov je dobrovoľná záležitosť jednotlivých 
zamestnancov/pacientov, na ktorú zamestnávateľ nemá dosah. 

  
5. Priložte Zadanie habilitačnej práce na hlavičkovom papieri školy 

 
6. Priložte formulár F-734 Súhlas so spracovaním osobných údajov  

- ak ste zamestnanec UNLP Košice: do tabuľky uvediete svoje meno, priezvisko a titul + 
podpis;  

- ak nie ste zamestnanec UNLP Košice:  do riešiteľského kolektívu uvediete okrem seba 
aj poverenú osobu – zamestnanca/cov na danom oddelení/klinike/ústave UNLP Košice, 
ktorý/í bude/ú zodpovedný/í za dodržiavanie GDPR, t. j. sprostredkuje/ú Vám údaje pre 
potreby Vašej záverečnej práce v anonymizovanej forme (napr. lekár, vedúca sestra, 
staničná sestra a pod). 
(uvádzate meno, priezvisko, titul + podpisy).  

 
7. Vyplňte Poučenie o mlčanlivosti  F- 741.1 - (uvediete svoje meno, školu, dátum, podpis). 
  

 
Následne odosielame Vašu žiadosť na EK, po jej zasadnutí (aktuálny termín zverejňuje EK) Vašu 
žiadosť, ešte posudzujú  námestník ÚLPS a riaditeľ UNLP Košice. (viď body 9. a 10. v F-735 Sprievodný 
list). 
 
Konečné stanovisko spolu s rozhodnutím EK ako aj štatutára UNLP Vám zašleme mailom na 
Vami uvedenú e-mailovú adresu.  
 
Na stránke Etickej komisie UNLP Košice je uverejnený Cenník odborných služieb v oblasti klinických 
štúdií a cenník Etickej komisie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice https://www.unlp.sk/wp-
content/uploads/2022/12/Cennik_73_EK_OBVaKS_UNLP.pdf, pričom v tejto súvislosti si dovoľujeme 
osobitne poukázať na položku č. 7: 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. Uvedená činnosť je spoplatnená sumou 50,- EUR bez DPH, t.j. 
60,- EUR s DPH. 
 
Svoju praktickú časť záverečnej práce môžete začať realizovať až po uhradení uvedeného 
poplatku. 
 
 
Prílohy:  
 
F-735 
Projekt/Záverečná práca-hlavne body 
F-734 
F-741.1 
 
F-080.17 (uvedený dokument vyplňte v prípade, ak Vaša práca spĺňa požiadavky biomedicínskeho 
výskumu; uvedenú problematiku môžete konzultovať s OBVaKS) 
F-697 (uvedený dokument predložte OBVaKS, ak Vaša práca predpokladá akúkoľvek formu intervencie 
vo vzťahu k pacientovi UNLP Košice) 
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F-699 (uvedený dokument predložte OBVaKS v prípade, ak sa v súvislosti s Vašou prácou predpokladá 
uchovávanie, spracovávanie, vyšetrovanie a využitie vzoriek biologického materiálu pacienta UNLP 
Košice; uvedenú problematiku môžete konzultovať s OBVaKS) 
Cenník  
 

8. VÝSKUMNÝ PROJEKT: 
 
1. Vyplňujete formulár F-698 - Sprievodnom list k projektu „Výskum“ – (body 1.-5.). 

Bod 6.)  si necháte potvrdiť prednostom/primárom kliniky/oddelenia, kde budete Váš projekt 
realizovať. Ak budete prieskum vykonávať na viac ako jednom pracovisku UNLP Košice, je 
potrebné bod 6.) si dať potvrdiť na všetkých pracoviskách UNLP Košice, kde budete výskum 
realizovať. Dokument je editovateľný, môžete si ho upraviť napr. tak, že bod 6. nakopírujete pod 
seba viackrát a ostatné body posuniete nižšie).  
Potrebujete súhlas všetkých prednostov/primárov kliník/oddelení/ ústavu, kde chcete svoju 
prácu realizovať (pečiatka, podpis a slovné vyjadrenie napr. slovíčko "súhlasím/nesúhlasím"). 

 
(zasielate nám farebný sken F-698). 

 
2. Napíšte krátku žiadosť o povolenie realizácie výskumu, adresáta uvádzate Etickú komisiu UNLP 

Košice (ďalej len „EK“), v ktorej požiadate EK o posúdenie Vášho projektu. 
  
 (zasielate nám farebný sken Vami podpísanej žiadosti). 

 
3. Vypíšte vo Worde formulár „Projekt_hlavne body“ (zasielate nám farebný sken Vami 

podpísanej žiadosti). 
 
4.  Priložte všetky Dotazníky, ktoré v súvislosti s Vašou výskumnou prácou plánujete predložiť 
pacientom UNLP Košice.  
  
5. Priložte farebný sken Formulára F-734 Súhlas so spracovaním osobných údajov a zverejnením 

konečnej správy/výsledku projektu v akejkoľvek publikovateľnej forme 
      - ak ste zamestnanec UNLP Košice : do tabuľky uvediete svoje meno, priezvisko a     titul + 

podpis každého člena riešiteľského kolektívu  
-   ak nie ste zamestnanec UNLP Košice :  do riešiteľského kolektívu uvediete okrem seba aj 

poverenú osobu – zamestnanca/cov na danom oddelení/klinike/ústave UNLP Košice, ktorý/í 
bude/ú zodpovedný/í za dodržiavanie GDPR, t.j. sprostredkuje/ú Vám údaje pre potreby 
Vášho výskumu v anonymizovanej forme (napr. lekár a pod.). 

 
6. Vyplňte  Poučenie o mlčanlivosti  F- 741.1 resp. F-741.2 alebo F-741 - (uvediete svoje meno, 

školu, dátum, podpis).  (zasielate nám farebný sken). 
  
 
Prílohy:  
 
F-698 
Projekt_hlavne body 
F-734 
F-741, F-741.1, F-741.2 
 
F-080.17 (uvedený dokument vyplňte v prípade, ak Váš výskum spĺňa požiadavky biomedicínskeho 
výskumu; uvedenú problematiku môžete konzultovať s OBVaKS) 
F-697 (uvedený dokument predložte OBVaKS, ak Váš výskum predpokladá akúkoľvek formu 
intervencie vo vzťahu k pacientovi UNLP Košice) 
F-699 (uvedený dokument predložte OBVaKS v prípade, ak sa v súvislosti s Vašim výskumom 
predpokladá uchovávanie, spracovávanie, vyšetrovanie a využitie vzoriek biologického materiálu 
pacienta UNLP Košice; uvedenú problematiku môžete konzultovať s OBVaKS) 
 


