
Laboratórium diabetu a porúch metabolizmu 
Sekcia integrovanej fyziológie Projekt - SAS MOST 

Zmluva o účasti na vedeckom výskume 
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení 

Proband: 
Meno a priezvisko: 
Dátum narodenia: 
Trvalý pobyt: 
Bankové údaje (IBAN): 
(ďalej len "proband") 

a 

zmluvné strany: 
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Výskumné pracovisko: 
Názov organizácie: 

Sídlo organizácie: 
I ČO: 

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i. 
Ústav experimentálnej endokrinológie 
Dúbravská cesta č. 9, 845 05 Bratislava 
50 073 869 

V zastúpení: prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i. 
Zodpovedný riešiteľ projektu SAS MOST JRP 2018/10 za BMC SAV, v. v. i. : prof. MUDr. Barbara 

Ukropcová, PhD. 
(ďalej len „výskumné pracovisko" alebo „ BMC SAV, v. v. i." a spolu s probandom aj ako „zmluvné 
strany") . 

Článok 1. 
Predmet zmluvy 

1. Touto zmluvou sa proband zaväzuje poskytnúť výskumnému pracovisku súčinnosť pri vykonávaní 
vedeckého výskumu v rámci klinickej štúdie „      

    

     

2. Pod súčinnosťou sa v zmysle tejto zmluvy rozumie najmä dodržanie postupov a absolvovanie vyšetrení 
popísaných v „Informovanom súhlase", ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť t ejto zmluvy. 

Článok II. 
Dojednania 

1. Výskumné pracovisko poskytne probandovi kompenzáciu za dobrovoľné absolvovanie vyšetrení 
( ) v rámci klinickej štúdie, ktorá je súčasťou 
projektu SAS MOST, vo výške 50,-{. 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a končí vykonaním posledného vyšetrenia, na ktoré dal 
proband súhlas. 

2. V prípade, ak sa niektoré ust anovenie t ejto zmluvy st ane neplatným a/alebo neúčinným, táto 
neplatnosť alebo/a neúčinnosť ustanovenia nespôsobuje ne platnosť a/alebo neúčinnosť celej zmluvy. 
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Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade podľa prvej vety sa bude takéto neplatné a/alebo neúčinné 

ustanovenie inte rpretovať v súlade so zmyslom a účelom zmluvy a zmluvné strany sa dohodnú na 

vhodnom nahradení takéhoto ustanovenia. 

3. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán. 

4. ťa y medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými 

právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Všetky body tejto zmluvy vrátane príloh je 

potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti. 

S. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných vyhotoveniach v slovenskom jazyku, pričom každá 

zo zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť d om podpisu oboma zmluvnými stranami. 

7 . Osoby podpisujúce túto zmluvu vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, v plnom rozsahu 

porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne ro umiteľný a určitý, že táto vyjadruje ich slobodnú 

a vážnu v ľu zbavenú aký koľvek omylov, a  že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu, na znak čo o ju týmto 

vlastnoručne podpisujú. 

8. Proband svojim podpisom potvrdzuje, že udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu na 

jeho identifikáciu a zistenie anamnézy. Zoznam osobných údajov, účel ich spracúvania, podmienky ich 

získavania a okruh dotknutých osôb je uvedený v prílohe č. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 

starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a  o zmene a doplnení 

niektorých zákonov Tento súhlas sa v ťa uje aj na spracúvanie osobných údajov na účely technického 

a štatistického spracovania pre potreby BMC SAV, v. v. i. a zdravotných poisťovní. Tento súhlas možno 

písomne odvolať len po predchádzajúcej dohode s BMC SAV, v. v. i. 

Súhlas probanda s protokolom štúdie: ~ : / NIE 

jitríJ,SChv~ ť tr 1, 
V  · 4 , d a _ ._.2022 

proband 

v lit d arl . ).2022 

Za výskumné pracovisko: 

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. 

enerá l n riaditeľka BMC SAV, v. v. i. 




