Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska č. 6, 950 01 Nitra
v zastúpení MUDr. Milan Dubaj, PhD., riaditeľ

V súlade so štatútom Etickej komisie Fakultnej nemocnice Nitra a činnosťou
vykonávanou podľa § 5 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a na základe ustanovení ako poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti:
-

-

zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov,
zák. č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe
verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti, v znení neskorších predpisov,
zák. č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Dodatok č. 1 / 2020 ku

CENOVÉMU

VÝMERU

č. 54/xx/2015

pre Etickú komisiu – NS 090310
stanovuje cenu za

Číslo CV

Cena bez

DPH

Cena

DPH

20%

v EUR

1 015,00

-

1 015,00

2. lokálne posúdenie štúdie

700,00

-

700,00

3. nové posúdenie opravenej štúdie

175,00

-

175,00

4. posúdenie dodatku štúdie

175,00

-

175,00

5. neintervenčné klinické štúdie

350,00

-

350,00

6. iná konzultačná a administratívna činnosť

100,00

-

100,00

a) granty, projekty

50,00

-

50,00

b) projekty predkladané doktorandmi

20,00

-

20,00

c) projekty predkladané študentmi

10,00

-

10,00

Služby

54/xx/2015

Poplatky pre posúdenie štúdií:
1. multicentrické posúdenie štúdie

54/01/2015/D1

7. prerokovanie a vydanie stanoviska
k biomedicínskemu výskumu:

Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska č. 6, 950 01 Nitra
v zastúpení MUDr. Milan Dubaj, PhD., riaditeľ

Poučenie:
1. Za správne vykonanie finančnej čiastky a úhradu výkonov zodpovedá zodpovedný
zamestnanec
2. Zodpovedný zamestnanec na základe vykonaných úkonov vystaví podklad k platbe,
ktorý odovzdá zodpovednému zamestnancovi
3. Zadávateľ vyplní prílohu č.1, ktorá je súčasťou CV 54/01/2015/D1
4. Cenník výkonov musí byť zverejnený na www.fnnitra.sk
5. Týmto cenovým výmerom sa ruší CV č. 54/xx/2015
6. Cenový výmer nadobúda účinnosť dňom 20. 11. 2020

V Nitre, dňa 19. 11. 2020

MUDr. Milan Dubaj, PhD.
riaditeľ FN Nitra

Príloha č.1 k CV54/01/2015/D1

V súvislosti s Cenníkom manipulačných poplatkov Etickej komisie UNM, prosíme k žiadosti o
stanovisko etickej komisie priložiť nasledovné fakturačné údaje:
Presná fakturačná adresa firmy
Korešpondenčná adresa firmy, ak je iná ako fakturačná adresa
IČO
DIČ
IČ DPH
Informáciu či je alebo nie je firma platiteľom DPH

