
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O KLINICKOM SKÚŠANÍ 

medzi 
ICON Clinical Research Limited 
a  
Fakultnou nemocnicou s poliklinikou Nové Zámky 
 

Protokol spoločnosti Pfizer č. XXX 

Tento dodatok č. 2 (ďalej len „dodatok“) sa týka zmluvy o klinickom skúšaní medzi ICON 
Clinical Research, Ltd., South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írsko, 
zastupovanou MUDr. Janou Vlkovou Sr. Clinical Operations Manager (ďalej len „zmluvná 
výskumná organizácia“) a Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky so sídlom na 
adrese Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky, Slovenská republika, príspevková 
organizácia zriadená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky zriaďovacou listinou 
č. 3724/1991-A/XVIII-1 zo dňa 16.12.1991 v znení jej neskorších zmien (ďalej len 
„inštitúcia“) s dátumom nadobudnutia platnosti 21.10.2019 (ďalej len „zmluva“), naposledy 
zmenená a doplnená dňa 25.06.2020. 

Tento dodatok sa uzatvára s účinkami odo dňa schválenia podstatného dodatku k protokolu č. 
8 (zo dňa 17.09.2019), ktorým je 27. december 2019. 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich úpravách zmluvy: 

 

1. Inštitúcii bude vyplatená v zálohová platba v plnej výške 2310,00 EUR, aby sa vopred pred 
návštevou pacientov poskytli inštitúcii finančné prostriedky určené na pacientské náhrady, 
čiže náklady spojené s návštevou účastníkov. Zálohová platba bude započítaná proti 
následným platbám do doby, až kým sa získa celá suma zálohy. Ak dôjde k ukončeniu 
zmluvy pred vynaložením výdavkov na cestovné pacientov alebo na kompenzáciu účastníkov 
klinického skúšania vypĺňaním elektronického denníka, inštitúcia okamžite vráti nevyčerpané 
prostriedky Zmluvnej výskumnej organizácii. 

 

2. Aktuálny DODATOK Č. 1 k PRÍLOHE A – rozpočet klinického skúšania tejto zmluvy sa 
týmto z nej vyníma a nahrádza sa v celom rozsahu aktualizovaným DODATKOM Č. 1 k 
PRÍLOHE A, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dokumentu. 

Všetky ostatné podmienky tejto zmluvy zostávajú v platnosti. 

 

 

 



 

PRIJAL/-A A ODSÚHLASIL/-A: 

 

ICON Clinical Research Limited  

XXX 

______________________________________ 

Podpis 

Meno: XXX  

Funkcia: XXX 

Dátum: 02 Jun 2021 

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky  

XXX 

______________________________________ 

Podpis 

Meno: XXX  

Funkcia: XXX 

Dátum: xx Jun 2021 

 
 
ZOZNAM PRÍLOH: 
 

1. Rozpočet klinického skúšania 
 
 
Predpokladaná celková suma, ktorá sa uhradí inštitúcii za realizáciu tohto klinického skúšania 
je 2716,00 Eur. 
 


