
Príloha č. 2 - ŠABLÓNA  
Článok 2 - bod2.03

Hlásenie - rok: 2018  

Všetky finančné čiastky sú uvádzané v eurách:  EUR

Celé meno  

(čl. 1.01)

ZP: Mesto  
hlavnej praxe  

ZO: mesto,  
kde sú  

zaregistorvané

(čl. 3)

Krajina hlavnej  
praxe

(príloha č. 1)

Sídlo praxe
(adresa)

(čl. 3)

Unikátny  
miestny  

identifikátor  
krajiny  

VOLITEčNÉ

(čl. 3)

Dotácie a
granty pre ZO

(čl. 3.01.1.a)

Príspevky na náklady poduatí  

(čl. 3.01.1.b a čl. 3.01.2.a)

Poplatok za slučby a konzultácie  

(čl. 3.01.1.c a čl. 3.01.2.c)

CELKOM
VOLITEčNÉ

Sponzorské  
dohody s ZO /  

tretími  
stranami,  

ktorých najmú  
ZO na  

zorganizovanie  
podujatia

Registračné
poplatky

Cestovné a
ubytovanie Poplatky (fees)

Súvisiace  
výdavky  

dohodnuté v  
poplatkoch za  
služby alebo  
konzultačné  

zmluvy

Zd
ra

vo
tn

íc
ki

 p
ra

co
vn

íc
i (

ZP
)

HODNOTY URČENÉ INDIVIDUÁLNYM PRÍJEMCOM SÚ ZVEREJŇOVANÉ NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 362/2011 Z.z. O LIEKOCH A ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCKACH

ZP = zdravotnícky pracovník alebo individuálny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti  
ZO = zdravotnícka oprganizácia alebo inštirucionálny poskytovateľ zdr. starostlivosti

Hlásenie – posledná aktualizácia:   12. 6. 2019
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Hlásenie - rok: 2018  

Všetky finančné čiastky sú uvádzané v eurách:  EUR

Celé meno  

(čl. 1.01)

ZP: Mesto  
hlavnej praxe  

ZO: mesto,  
kde sú  

zaregistorvané

(čl. 3)

Krajina hlavnej  
praxe

(príloha č. 1)

Sídlo praxe
(adresa)

(čl. 3)

Unikátny  
miestny  

identifikátor  
krajiny  

VOLITEčNÉ

(čl. 3)

Dotácie a
granty pre ZO

(čl. 3.01.1.a)

Príspevky na náklady poduatí  

(čl. 3.01.1.b a čl. 3.01.2.a)

Poplatok za slučby a konzultácie  

(čl. 3.01.1.c a čl. 3.01.2.c)

CELKOM
VOLITEčNÉ

Sponzorské  
dohody s ZO /  

tretími  
stranami,  

ktorých najmú  
ZO na  

zorganizovanie  
podujatia

Registračné
poplatky

Cestovné a
ubytovanie Poplatky (fees)

Súvisiace  
výdavky  

dohodnuté v  
poplatkoch za  
služby alebo  
konzultačné  

zmluvy

Zd
ra
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HODNOTY URČENÉ INDIVIDUÁLNYM PRÍJEMCOM SÚ ZVEREJŇOVANÉ NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 362/2011 Z.z. O LIEKOCH A ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCKACH

Súhrnná výška pripísatečná prevodom hodnoty na takýchto príjemcov - čl. 3.2

Počet príjemcov (zoznam s menami, podča vhodnosti) - čl. 3.2

% celkových prevodov hodnôt na jednotlivcov - čl. 3.2

ZP = zdravotnícky pracovník alebo individuálny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti  
ZO = zdravotnícka oprganizácia alebo inštirucionálny poskytovateľ zdr. starostlivosti

Hlásenie – posledná aktualizácia:   12. 6. 2019



Príloha č. 2 - ŠABLÓNA  
Článok 2 - bod2.03

Hlásenie - rok: 2018  

Všetky finančné čiastky sú uvádzané v eurách:  EUR

Príspevky na náklady poduatí Poplatok za slučby a konzultácie

(čl. 3.01.1.b a čl. 3.01.2.a) (čl. 3.01.1.c a čl. 3.01.2.c)

ZP: Mesto Unikátny

Celé meno  

(čl. 1.01)

hlavnej praxe  
ZO: mesto,  

kde sú  
zaregistorvané

(čl. 3)

Krajina hlavnej  
praxe

(príloha č. 1)

Sídlo praxe
(adresa)

(čl. 3)

miestny  
identifikátor  

krajiny  
VOLITEčNÉ

(čl. 3)

Dotácie a
granty pre ZO

(čl. 3.01.1.a)

Sponzorské  
dohody s ZO /  

tretími  
stranami,  

ktorých najmú  
ZO na  

zorganizovanie  
podujatia

Registračné
poplatky

Cestovné a
ubytovanie Poplatky (fees)

Súvisiace  
výdavky  

dohodnuté v  
poplatkoch za  
služby alebo  
konzultačné  

zmluvy

CELKOM
VOLITEčNÉ

Zd
ra

vo
tn

íc
ke

 o
rg
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ác
ie

 (Z
O

)

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

Psychiatrická  
nemocnica  
Hronovce

Hronovce SK Dr. J. Zelenyáka
65 1 000 1 000

Slovenská  
Lekárnícka  

komora
Bratislava 3 SK Nová Rožňavská

3 1 519 705 2 224

Slovenská  
lekárska  

spoločnosť
Bratislava 1 SK Cukrová 3 680 680

Slovenská  
reumatologická  

spol.
Bratislava 1 SK Cukrová 3 2 331 2 331

Slovenská spol.  
diabetologická Bratislava 1 SK Cukrová 3 15 700 25 000 40 700

Východoslov.onk  
ologický ústav Košice 4 SK Rastislavova 43 100 100

ZP = zdravotnícky pracovník alebo individuálny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti  
ZO = zdravotnícka oprganizácia alebo inštirucionálny poskytovateľ zdr. starostlivosti

Hlásenie – posledná aktualizácia:   12. 6. 2019
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Článok 2 - bod2.03

Hlásenie - rok: 2018  

Všetky finančné čiastky sú uvádzané v eurách:  EUR

Celé meno  

(čl. 1.01)

ZP: Mesto  
hlavnej praxe  

ZO: mesto,  
kde sú  

zaregistorvané

(čl. 3)

Krajina hlavnej  
praxe

(príloha č. 1)

Sídlo praxe
(adresa)

(čl. 3)

Unikátny  
miestny  

identifikátor  
krajiny  

VOLITEčNÉ

(čl. 3)

Dotácie a
granty pre ZO

(čl. 3.01.1.a)

Príspevky na náklady poduatí  

(čl. 3.01.1.b a čl. 3.01.2.a)

Poplatok za slučby a konzultácie  

(čl. 3.01.1.c a čl. 3.01.2.c)

CELKOM
VOLITEčNÉ

Sponzorské  
dohody s ZO /  

tretími  
stranami,  

ktorých najmú  
ZO na  

zorganizovanie  
podujatia

Registračné
poplatky

Cestovné a
ubytovanie Poplatky (fees)

Súvisiace  
výdavky  

dohodnuté v  
poplatkoch za  
služby alebo  
konzultačné  

zmluvy

Zd
ra

vo
tn
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ga
ni
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(Z

O
)

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

Súhrnná výška pripísatečná prevodom hodnoty na takýchto príjemcov - čl. 3.2 0 0 0 0 0 0 0

Počet príjemcov (zoznam s menami, podča vhodnosti) - čl. 3.2 0 0 0 0 0 0

% celkových prevodov hodnôt na jednotlivé org. - čl. 3.2

ZP = zdravotnícky pracovník alebo individuálny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti  
ZO = zdravotnícka oprganizácia alebo inštirucionálny poskytovateľ zdr. starostlivosti

Hlásenie – posledná aktualizácia:   12. 6. 2019
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Hlásenie - rok: 2018  

Všetky finančné čiastky sú uvádzané v eurách:  EUR

Celé meno  

(čl. 1.01)

ZP: Mesto  
hlavnej praxe  

ZO: mesto,  
kde sú  

zaregistorvané

(čl. 3)

Krajina hlavnej  
praxe

(príloha č. 1)

Sídlo praxe
(adresa)

(čl. 3)

Unikátny  
miestny  

identifikátor  
krajiny  

VOLITEčNÉ

(čl. 3)

Dotácie a
granty pre ZO

(čl. 3.01.1.a)

Príspevky na náklady poduatí  

(čl. 3.01.1.b a čl. 3.01.2.a)

Poplatok za slučby a konzultácie  

(čl. 3.01.1.c a čl. 3.01.2.c)

CELKOM
VOLITEčNÉ

Sponzorské  
dohody s ZO /  

tretími  
stranami,  

ktorých najmú  
ZO na  

zorganizovanie  
podujatia

Registračné
poplatky

Cestovné a
ubytovanie Poplatky (fees)

Súvisiace  
výdavky  

dohodnuté v  
poplatkoch za  
služby alebo  
konzultačné  

zmluvy

SÚHRNNÉ ZVEREJNENIE

SÚ
H

R
N

N
É

Prevody hodnôt v oblasti výskumu a vývoja ako sú definované v článku 14.4.4 a prílohe č. 1. 1 312 725

ZP = zdravotnícky pracovník alebo individuálny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti  
ZO = zdravotnícka oprganizácia alebo inštirucionálny poskytovateľ zdr. starostlivosti

Hlásenie – posledná aktualizácia:   12. 6. 2019
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