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Článok 1 

Smernica o úhrade nákladov na vydanie stanoviska Etickej komisie k etickej prijateľnosti 
biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej 
starostlivosti v Prešovskom samosprávnom kraji. 

Predseda Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“) v súlade s § 46 ods. 1 písm. b) 
zák. č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti v platnom znení vydáva smernicu, ktorá upravuje výšku a spôsob 
úhrady nákladov na vydanie stanoviska Etickej komisie PSK pri vydávaní stanoviska o etickej 
prijateľnosti biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní 
ambulantnej starostlivosti.  

 

Článok 2 
Výška úhrady 

1.  

  

 

 

 

 

 

 

2. Za vydanie stanoviska Etickej komisie k etickým otázkam vznikajúcim pri poskytovaní 
ambulantnej starostlivosti sa úhrada nákladov nevyžaduje.   

Článok 3 
Spôsob úhrady 

1. Úhrada nákladov na vydanie stanoviska Etickej komisie PSK je splatná po doručení žiadosti 
o vydanie stanoviska PSK. Odbor zdravotníctva PSK vyzve žiadateľa o zaplatenie úhrady 
písomne do 15 dní od doručenia žiadosti. Úhrada je splatná do 15 dní od doručenia výzvy. 
Neuhradením nákladov v lehote splatnosti má PSK zato, že žiadateľ od svojej žiadosti 
odstúpil.  

2. Úhrada nezahŕňa náklady PSK na vypracovanie posudku expertom, ktorý nie je členom 
Etickej komisie PSK. Žiadateľ sa podaním žiadosti o vydanie stanoviska zaväzuje aj k 
úhrade týchto nákladov.    

  

Úkon Etickej komisie  Eur 
Posúdenie Etickej komisie ako lokálnej 
etickej komisie o etickej prijateľnosti 
biomedicínskeho výskumu   

900 

Posúdenie Etickej komisie ako 
multicentrickej etickej komisie o etickej 
prijateľnosti biomedicínskeho výskumu  

1200 

Posúdenie Etickej komisie ako lokálnej a 
multicentrickej etickej komisie o etickej 
Prijateľnosti dodatku  

300 

Posúdenie Etickej komisie o etickej 
prijateľnosti neintervenčného klinického 
skúšania 

500 
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Článok 4 
Účinnosť smernice 

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01.02.2019.  

 

V Prešove, 31.1.2019 v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
 predseda 
 Prešovského samosprávneho kraja 


