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12. zasadnutie Zastupiteľstva      Číslo poradia:  
Prešovského samosprávneho kraja 
dňa 08. apríla 2019 
 

 
Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia 
Prešovského samosprávneho kraja 

č. ..../2019 
z 8.apríla2019 

ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského 
samosprávneho kraja č. 14/2008 o zavedení úhrady a výške úhrady 
za vydanie stanoviska o etickej prijateľnosti klinického skúšania 
a projektov biomedicínskeho výskumu. 
 
 
 
Predkladá:                                                                              Návrh na uznesenie: 
PaedDr. Milan Majerský, PhD.  
Predseda PSK        
                                                           v prílohe 
                                                                   
                                                                                         
      
 
 
Spracoval: 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA  
poverená vedením odboru zdravotníctva Ú PSK 
 
 
 
Odsúhlasil: 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga 
riaditeľ Ú PSK 
 
 
V Prešove,  28.03.2019. 
 
 



 
Návrh na uznesenie:  
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 8 ods. 2 a § 
11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
 

schvaľuje  
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. ...... zo dňa 08.04.2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 14/2008 o zavedení   a výške úhrady za vydanie stanoviska o etickej 
prijate ľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vyhodnotenie pripomienkového konania 
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia PSK č. ....../2019,  

ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 14/2008 
o zavedení úhrady a výške úhrady za vydanie stanoviska o etickej prijateľnosti klinického 

skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu  
 

 

Názov materiálu 

Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia PSK č. ....../2019,  

ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského 
samosprávneho kraja č. 14/2008 o zavedení úhrady a výške úhrady za 

vydanie stanoviska o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov 
biomedicínskeho výskumu  

 

Dátum začatia 
pripomienkového 
konania 

 

06. marca 2019 

Dátum ukončenia 
pripomienkového 
konania 

 

19. marca 2019 

Lehota na 
pripomienkovanie 

 

13 dní 

Internetová adresa: 

(materiál) 

 

http://www.po-kraj.sk 

E-mail 

(na pripomienky) 

 

lydia.budzinakova@vucpo.sk, zdravotnictvo@vucpo.sk 

 
 
Predkladá: 
PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
Predseda PSK 
 
Spracovala: 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA 
poverená vedením odboru zdravotníctva Ú PSK 
 
 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť lehota, počas ktorej môžu fyzické 
osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, 
elektronicky alebo ústne do zápisnice na úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť 
nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie 
pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, 
inak na pripomienku nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Na ostatné podnety (názory, 
námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú 
zdôvodnené. 

V stanovenej lehote nebola k návrhu nariadenia vznesená žiadna pripomienka. 

 
V Prešove 28. 03. 2019 

 



Dôvodová správa 
 
Jednou z kompetencií PSK podľa § 46 zák. č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení je zriaďovanie 
etických komisií na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a 
etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti a schvaľovanie 
biomedicínskeho výskumu v zdravotníckom zariadení ambulantnej starostlivosti. 
 
Kompetencia samosprávneho kraja je napĺňaná, Etická komisia PSK pravidelne zasadá 
a posudzuje doručené dokumenty, v súčasnosti je v kraji rozpracovaných cca 180 
ambulantných klinických skúšaní. Často sú poslednou nádejou pacientov na zlepšenie 
zdravotného stavu.   
 
Činnosť komisie je upravená  Štatútom a Rokovacím poriadkom Etickej komisie Prešovského 
samosprávneho kraja a úhrada nákladov spojených s činnosťou komisie Smernicou 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. Smernica obsahuje výšku poplatkov, ktoré uhrádzajú 
farmaceutické firmy, ktoré financujú klinické skúšania a biomedicínsky výskum. 
 
Odbor zdravotníctva Úradu Prešovského samosprávneho kraja v súlade s platnou legislatívou 
navrhuje Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja zrušiť pre územie Prešovského 
samosprávneho kraja VZN č. 14/2008 o zavedení a výške úhrady za vydanie stanoviska 
o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu, ktoré sa 
vzťahuje na činnosť Etickej komisie PSK. Toto VZN rieši výšku poplatkov za posudzovanie 
etickej prijateľnosti jednotlivých klinických štúdií a projektov biomedicínskeho výskumu. 
Zrušené VZN bude nahrádzať  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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Prešovský samosprávny kraj 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

č.  .................../2019  
o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2008 

o zavedení   a výške úhrady za vydanie stanoviska o etickej 
prijate ľnosti klinického skúšania a projektov 

biomedicínskeho výskumu 
 
 

 
 

 
 

Schválené: 08.apríla 2019 v Prešove (Uznesenie č. ...../2019 – VZN PSK č. ...../2019) 
 
Účinné: 15. dňom od vyvesenia 
 

 
 
 
 
 
 



Všeobecne záväzné nariadenie  Prešovského samosprávneho kraja 
č.  .................../2019  

o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2008 o zavedení   a výške 
úhrady za vydanie stanoviska o etickej prijateľnosti klinického skúšania 

a projektov biomedicínskeho výskumu. 
 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade  s § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 576/2004 
Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona     
NR SR č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene 
a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z. z. o reklame vydáva pre územie Prešovského 
samosprávneho kraja toto Všeobecne záväzné nariadenie o zrušení  Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 14/2008 o zavedení   a výške úhrady za vydanie stanoviska o etickej 
prijate ľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu. 
 

 
Článok I. 

 
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 14/2018 
o zavedení   a výške úhrady za vydanie stanoviska o etickej prijateľnosti klinického skúšania 
a projektov biomedicínskeho výskumu 

 
Článok II. 

Záverečné ustanovenia 
 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Zastupiteľstva Prešovského 
samosprávneho kraja č. ..../2019 dňa 08.04.2019. 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej 
tabuli Prešovského samosprávneho kraja. 

 
 
 
 

Prešov  08.04.2019 
 
 
        PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
              predseda 
                Prešovského samosprávneho kraj 
 
 
 


