Štandardizovaný vzor (šablóna) pre zverejnenie/ PUBLICATION TEMPLATE
Dátum zverejnenia:/ Date of publication: 30.06. 2022
HCP: Mesto hlavnej
praxe
Unikátny miestny
HCO: mesto, kde sú
Krajina hlavnej praxe Sídlo praxe (adresa) identifikátor krajiny
zaregistorvané /
Celé meno / Full Name
/ Country of Principal / Principal Practice VOLITEĽNÉ/ Unique
HCPs: City of
country identifier
Practice
Address
Principal Practice
OPTIONAL
HCOs: city where
registered

Príspevky na náklady poduatí / Contribution to costs of Events

Zdravotnícki pracovníci (HCP) / HCPs

Dotácie a granty pre
HCO / Donations and
Grants to HCOs

Sponzorské dohody s
HCO / tretími stranami,
ktorých najmú HCO na
Cestovné a
zorganizovanie podujatia/ Registračné poplatky
ubytovanie/ Travel &
Sponsorship agreements /Registration Fees
Accommodation
with HCOs / third parties
appointed by HCOs to
manage an Event

Poplatok za služby a konzultácie/ Fee for
service and consultancy

Poplatky/ fees

CELKOM
VOLITEĽNÉ /
TOTAL
OPTIONAL

Súvisiace výdavky
dohodnuté v poplatkoch
za služby alebo
konzultačné zmluvy/
Related expenses agreed
in the fee for service or
consultancy contract,
including travel &
accommodation relevant
to the contract

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) / INDIVIDUAL
NAMED DISCLOSURE - one line per HCP (i.e. all transfers of value during a year for an individual HCP will be summed up: itemization should be available for the individual Recipient or public authorities' consultation only, as appropriate)
INÉ, NEZAHRNUTÉ VYŠŠIE - keď informácie nemôžu byť z právnych dôvodov zverejnené podľa jednotlivcov / OTHER, NOT INCLUDED ABOVE - where information cannot be disclosed on an individual basis for legal reasons
Súhrnná výška pripísateľná prevodom hodnoty na takýchto príjemcov / Aggregate amount attributable to
transfers of value to such Recipients

Neuvedené/ N/A

Neuvedené/ N/A

Počet príjemcov (zoznam s menami, podľa vhodnosti) / Number of Recipients in
aggregate disclosure

Neuvedené/ N/A

Neuvedené/ N/A

% celkových prevodov hodnôt na jednotlivcov / % of the number of Recipients included in the aggreate
disclosure in the total number of Recipients disclosed

Neuvedené/ N/A

Neuvedené/ N/A

0

0

0

0

0

0

0

0

%

%

%

%

0
0
Neuvedené/ N/A

Zdravotnícke organizácie (HCO) /HCOs

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) / INDIVIDUAL
NAMED DISCLOSURE - one line per HCO (i.e. all transfers of value during a year for an individual HCO will be summed up: itemization should be available for the individual Recipient or public authorities' consultation only, as appropriate)

Nitrianska neurológia Nitra

Slovakia

Špitálska 588/6

Univerzita
Komenského v
Bratislave

Martin

Slovakia

Trenčianska
univerzita Alexandra
Dubčeka

Trenčín

Slovakia

985,9

0

0

0

0

0

985,9

Malá hora 4A

0

1200

0

0

0

0

1200

Študentská 2

0

1200

0

0

0

0

1200

INÉ, NEZAHRNUTÉ VYŠŠIE - keď informácie nemôžu byť z právnych dôvodov zverejnené podľa jednotlivých organizácií/ OTHER, NOT INCLUDED ABOVE - where information cannot be disclosed on an individual basis for legal reasons
Súhrnná výška pripísateľná prevodom hodnoty na takýchto príjemcov / Aggregate amount attributable to
transfers of value to such Recipients
Počet príjemcov (zoznam s menami, podľa vhodnosti) / Number of Recipients in
aggregate disclosure

VÝSKUM A
VÝVOJ/ R &D

% celkových prevodov hodnôt na jednotlivé org. / % of the number of Recipients included in the
aggreate disclosure in the total number of Recipients disclosed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

%

%

%

%

%

0
0
Neuvedené/ N/A

SÚHRNNÉ ZVEREJNENIE/ AGGREGATE DISCLOSURE

Prevody hodnôt v oblasti výskumu a vývoja ako sú definované v článku 14.4.4 a prílohe č. 1./ Transfers of Value re Research & Development as defined - Article 14.4.4 and Annex No. 1

0

94087,85

