
Sponzorské 

dohody s HCO / 

tretími stranami, 

ktorých najmú 

HCO na 

zorganizovanie 

podujatia

Registračné 

poplatky

Cestovné a 

ubytovanie
Poplatky (fees)

Súvisiace výdavky 

dohodnuté v 

poplatkoch za služby 

alebo konzultačné 

zmluvy 

Nuevedené Nuevedené 

Nuevedené Nuevedené 

Nuevedené Nuevedené 

Nuevedené Nuevedené Nuevedené 

Slovenská lekárska komora BA Bratislava 3 Slovakia Račianska 42/A 7000.00 7000.00

Slovenská lekárska spoločnosť Bratislava 1 Slovakia Cukrová 3 21435.82 21435.82

Slovenská nefrologická spoločnosť Bratislava 1 Slovakia Limbová 14 1000.00 1000.00

Slovenská onkologická spoločnosť Bratislava 3 Slovakia Klenová 1 1500.00 1500.00

Spolok lekárov v Bardejove Bardejov Slovakia Sv. Jakuba 21 1500.00 1500.00

Univerzitná nemocnica Martin Martin Slovakia Kollárova 2 3600.00 3600.00

Nuevedené 

0.00

VÝSKUM 

A VÝVOJ

SÚHRNNÉ ZVEREJNENIE

Prevody hodnôt v oblasti výskumu a vývoja ako sú definované v článku 14.4.4 a prílohe č. 1.

Zdravotníc

ke 

organizáci

e (HCO)

ZVEREJNENIE INDIVIDUÁLNEHO MENA  - jeden riadok na HCO (t.j. všetky prevody hodnoty počas roka na samostatné HCO budú uvedené ako súhrn: rozpis podľa položiek by mal byť k dispozícii len za konzultácie jednotlivých príjemcov alebo verejných orgánov, podľa vhodnosti)

INÉ, NEZAHRNUTÉ VYŠŠIE - keď informácie nemôžu byť z právnych dôvodov zverejnené podľa jednotlivých organizácií

Súhrnná výška pripísateľná prevodom hodnoty na takýchto príjemcov 

Počet príjemcov (zoznam s menami, podľa vhodnosti) 

 % celkových prevodov hodnôt na jednotlivé org. 

Zdravotníc

ki 

pracovníci 

(HCP)

ZVEREJNENIE INDIVIDUÁLNEHO MENA - jeden riadok na HCP (t.j. všetky prevody hodnoty počas roka na samostatné HCP budú uvedené ako súhrn: rozpis podľa položiek by mal byť k dispozícii len za konzultácie jednotlivých príjemcov alebo verejných orgánov, podľa vhodnosti)

INÉ, NEZAHRNUTÉ VYŠŠIE - keď informácie nemôžu byť z právnych dôvodov zverejnené podľa jednotlivcov

Súhrnná výška pripísateľná prevodom hodnoty na takýchto príjemcov

Počet príjemcov (zoznam s menami, podľa vhodnosti) 

 % celkových prevodov hodnôt na jednotlivcov 

Štandardizovaný vzor (šablóna) pre zverejnenie

Celé meno

HCP: Mesto hlavnej 

praxe  

HCO: mesto, kde sú 

zaregistorvané 

Krajina hlavnej 

praxe
Sídlo praxe (adresa)

Unikátny miestny 

identifikátor krajiny 

VOLITEĽNÉ

Dotácie a granty 

pre HCO

Príspevky na náklady poduatí 

Dátum zverejnenia: 30/06/2022

Poplatok za služby a konzultácie

 CELKOM

VOLITEĽNÉ 


