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ČASŤ A: VŠEOBECNÉ VÝKONY

VÝKONY AMBULANCIÍ, LABORATÓRIÍ, STERILIZÁCIE

Ambulancie:

ambulantné výkony 0,032862 €/bod

klinické vyšetrenie pacienta na vplyv alkoholu alebo iných návykových látok 6,60 €

odmeranie krvného tlaku 1,70 €

geriatrické vyšetrenie diabetika na žiadosť pacienta 6,70 €

geriatrické vyšetrenie diabetika na žiadosť pacienta pri sťažených podmienkach 9,80 €

vyšetrenie účtujeme v súvislosti s vydaním potvrdenia na vlastnú žiadosť pacienta u sociálnej 

sestry

Laboratóriá:

Inzulín, Progesterón, Prokalcitonín, 3 špecifické IgE osa, včela, anti HIV, anti HAV IgM, HbsAg 

konfirmácia, anti HCV, anti Borélia IgG westernblott, 

anti Borélia IgM westernblott,  Helicobacter pylori - dôkaz Ag 0,011784 €/bod

ostatné biochemické vyšetrenia 0,008000 €/bod

biochemické vyšetrenia na žiadosť pacienta - laboratórium Uniklinika Prievidza 0,010000 €/bod

vyšetrenie krvnej skupiny na žiadosť pacienta k UPT bez odberu 13,20 €

vyšetrenie krvnej skupiny na žiadosť pacienta s odberom 18,40 €

vyšetrenie drogových metabolitov a psychofarmák v jednej telovej tekutine                                     

(výkon 4088 podľa Liečebného poriadku):

1-parametrové vyšetrenie 2,20 €

5-parametrové vyšetrenie 11,00 €

Histologické vyšetrenia:

operačný preparát bez LU (prsník, črevo, maternica, oblička, cholecysta, apendix a pod.) 36,00 €

operačný preparát s LU 40,00 €

excízie - koža, polyp a iné drobné excízie                                                                                                                                                                   

1 vzorka 12,00 €

2 vzorky 24,00 €

3 a viac vzoriek 10,00 €/vzorka

špeciálne histochemické vyšetrenie 5,00 €/ 1 farbenie

každé ďalšie špeciálne histochemické vyšetrenie 3,00 €/ 1 farbenie

imunohistochemické vyšetrenie 25,00 €/ 1 test

každé ďalšie imunohistochemické vyšetrenie 20,00 €/ 1 test

Cytologické vyšetrenia:

gynekologický skríning 7,00 €

iná cytológia 8,00 €

vyšetrenie biologického materiálu zvierat 0,026555 €/bod

ostatné SVLZ výkony (HTO, OKM, Patológia, RDG, CT, FRO) 0,032862 €/bod

Sterilizácia materiálu pre neštátnych lekárov a ADOS 0,008707 €/bod

CENNÍK VÝKONOV PRE SAMOPLATCOV A ZA NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY PLATNÝ OD  1. 7. 2018
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ČASŤ B: ODBORNÉ VÝKONY A VYBRANÉ OPERAČNÉ VÝKONY

GYNEKOLÓGIA A UROLÓGIA:

preventívna prehliadka klientky bez zdravotného poistenia 20,00 €

vyšetrenie a vypísanie žiadosti pred UPT 20,00 €

vyšetrenie a príprava pred LSK sterilizáciou 20,00 €

vyšetrenie a zavedenie IUD 30,00 €

odber cytológie LBC 25,00 €

umelé prerušenie do 8. týždňa gravidity bez anestézy vrátane hospitalizácie do 2 dní bez 

zdravot. indikácie 156,00 €

umelé prerušenie do 12. týždňa gravidity v celkovej anestéze vrátane hospitalizácie do 3 dní 

bez zdravot. indikácie 205,80 €

sterilizácia ženy vrátane hospitalizácie do 5 dní 346,00 €

sterilizácia muža vrátane hospitalizácie do 5 dní 280,00 €

obriezka chlapca z iných ako medicínskych dôvodov vrátane hospitalizácie do 5 dní 280,00 €

doplatok za silikónový katéter (urológia) 8,00 €

výber pôrodníka 200,00 €

pôrodná analgéza - epidurálna anestéza 130,00 €

pôrodná analgéza - použitie ENTONOXU 45,00 €

sonografická snímka plodu 3,30 €

zistenie presného termínu narodenia 3,30 €

on-line videozáznam sono vyšetrení v gravidite 6,60 € vrátane DPH

prítomnosť otca alebo blízkej osoby pri pôrode 15,00 € vrátane DPH

záznam 3D/4D ultrazvuku (zhodnotenie morfológie plodu s vyhotovením záznamu vyšetrenia 

na DVD disk resp. USB kľúč – 3D obrázky a 4D videosekvencie) 40,00 € vrátane DPH

čierno-biela 3D snímka plodu 3,30 €

psychosomatická príprava na pôrod - odborný seminár 4,00 €/ 60 min.

                                                                         - praktické cvičenie 4,00 €/ 45 min.

KOŽNÉ:

Epikutánne kožné testy - doplatok pacienta /6 políčok 7,00 €

                                                 -  na žiadosť pacienta (bez čiastočnej úhrady ZP )/29 políčok 34,00 €

Elektrokauterizácia benígnych novotvarov  do  10 ks 10,00 €

                                                                                       nad 10 ks 15,00 €

Fototerapia UVB 311 nm nad rámec hradenia poisťovňou 2,00 €/sedenie

Digitálna dermatoskopia znamienok (opticko-elektronické vyšetrenie s archiváciou a 

možnosťou opakovanej kontroly znamienok) na žiadosť pacienta 10,00 €/znamienko

Kozmeticko - estetické výkony na kožnej ambulancii

Vyhladenie vrások:

Aplikácia botulotoxínu – nadmerné potenie 300,00 € vrátane DPH

Aplikácia botulotoxínu – vrásky - jedna oblasť 100,00 € vrátane DPH

Aplikácia botulotoxínu – vrásky - dve oblasti 150,00 € vrátane DPH

Aplikácia kyseliny hyalurónovej – základná cena * 30,00 € vrátane DPH

Akné, pigmentácie:

Chemický peeling - tvár, ruky - jedno sedenie 25,00 €  vrátane DPH

Hydratácia pleti:

Hydrolift - papularna technika - základná cena * 25,00 €  vrátane DPH

* K základnej cene sa priráta cena za spotrebovaný materiál

Ak je k uvedeným zákrokom potrebné interné predoperačné vyšetrenie, je uhrádzané samostatne. Prípadné vyšetrenie anesteziológom je súčasťou 

ceny výkonu.
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KOŽNÉ + CHIRURGIA:

Chirurgické odstránenie znamienka z kozmetických dôvodov (1 znamienko) 20,00 € vrátane DPH

                                                                                          + patológia - histologické vyšetrenie na vyžiadanie pacientom 12,00 €/vzorka

CHIRURGIA:

fistulová a hemoroidálna laseová sonda 300,00 €

proktologická kanyla 36,00 €

INTERNÉ:

interné predoperačné  vyšetrenie bez odberov (výkony 60a , 603a, 15c) 24,70 €

interné predoperačné  vyšetrenie s odbermi (výkony 60a, 603a, 15c, 3x250xb, 3525) 41,10 €

poplatok za edukáciu sestrou diabetologickej ambulancie mimo pracovnej doby ambulancie 6,00 €/hod

PSYCHIATRIA:

preskúmanie zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej 

návykovej látky alebo liečiva / zadržanie vodičského preukazu/ 40,00 €

psychiatrické vyšetrenie pacienta pred umiestnením do ÚSS  23,60 €

psychiatrické prvovyšetrenie u samoplatcu s objektívnou anamnézou 36,20 €

                                                                                        bez objektívnej anamnézy 26,30 €

kontrolné vyšetrenie u samoplatcu 13,20 €

stacionár u samoplatcu bez obeda 15,00 €/oš.deň

stacionár u samoplatcu s obedom 17,90 €/oš.deň

duplicitné vypísanie potvrdenia o hospitalizácií s prepúšťacou správou pri  strate 3,60 €

KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA:

psychologické vyšetrenie a komplexný nález pre posúdenie pracovnej výkonnosti pre účely 

sociálnej poisťovne 10,00 €

úvodné individuálne stretnutie (50 minút) na žiadosť pacienta 25,00 €

psychodiagnostické vyšetrenie intelektu na žiadosť pacienta 25,00 €

psychologické poradenstvo (50 minút) na žiadosť pacienta 15,00 €

komplexné psychodiagnostické vyšetrenie na žiadosť pacienta 60,00 €

psychologické vyšetrenie pre zbrane a strelivo pre držiteľov zbrojného pasu 60,00 €

psychologické vyšetrenie pre zamestnanca SBS 50,00 €

párová a rodinná terapia (sedenie do 90 min.) 25,00 €/sedenie

individuálna psychoterapia cca. 50 min. 20,00 €

relaxačné cvičenie vedené psychológom 5,00 €/sedenie

vydanie a laminovanie potvrdenia a posudku o psychickej spôsobilosti 0,50 €

OČNÉ:

vízus 2,90 €

refrakcia 3,10 €

vyšetrenie štrbinovou lampou 2,90 €

vyšetrenie očného tlaku 3,30 €

vyšetrenie očného pozadia 5,80 €

farbocit 1,20 €

cena komplexného očného vyšetrenia 19,20 €

statická perimetria pomocou počítačového perimetra 10,50 €

plastická operácia mihalníc a okolia oka bez stehu 28,60 €

plastická operácia mihalníc a okolia oka so stehom 32,60 €
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odstránenie xantelazmy

1 oko 30,80 €

2 oči 61,60 €

kozmetická operácia blefarochalázy

1 oko 200,00 €

2 oči 400,00 €

extrakcia kožných stehov 1,70 €

OCT vyšetrenie sietnice 21,00 €

nadštandard pri operácii glaukómu  (injikovateľný gélový implantát Healaflow) 150,00 €

Doplatky:

Nadštandardná šošovka mäkká hydrofilná - asférická, torická, multifokálna, akomodačná *

Nadštandardná šošovka mäkká hydrofóbna - asférická, torická, multifokálna, akomodačná *

* pacient s platným zdravotným poistením dopláca rozdiel medzi zazmluvnenou cenou mäkkej 

šošovky s jednotlivými zdravotnými poisťovňami a nákupnou cenou

PĽÚCNE:

pľúcne vyšetrenie na žiadosť pacienta, bez zdravotnej indikácie (bez popisu rtg snímky, bez 

spirometrie) 7,00 €

spirometria na žiadosť pacienta bez zdravotnej indikácie 16,50 €

podanie a odčítanie skúšky Mantoux II na žiadosť pacienta bez zdravotnej indikácie 7,50 €

inhalácia s kyselinou hyalurónovou (za 1 inhaláciu v trvaní 20 min.) 5,00 €

podávanie kyslíka 30 min. 6,00 €

antibakteriálny filter na zvýšenie ochrany pacienta pri spirometrii a funkčných vyšetreniach pľúc 2,00 €

DETSKÉ:

prepichnutie uší dieťaťa a nasadenie náušníc (1 ucho) 3,30 €

ÚPS DETSKÉ:

CRP vyšetrenie na žiadosť pacienta 4,00 €

NEUROLÓGIA:

aplikácia TENS 1,00 €

bankovanie v trvaní 1 hod. 15,00 €

bankovanie v trvaní 30 min. 7,50 €

moxovanie v trvaní 1 hod. 9,00 €

moxovanie v trvaní 30 min. 4,50 €

masáž lávovými kameňmi v trvaní 1 hod. 15,00 €

masáž lávovými kameňmi v trvaní 30 min. 7,50 €

bankovanie + moxovanie v trvaní 1 hod. 20,00 €

bankovanie + moxovanie v trvaní 30 min. 10,00 €

podávanie kyslíka za každú aplikáciu (30 min.) 4,00 €

použitie masážnej podložky (počas podávania infúznej liečby - 5x) 1,00 €

použitie masážneho vankúša 1,00 €

použitie masážneho kresla (počas podávania infúznej liečby - jednorazovo) 1,00 €

FYZIATRICKO - REHABILITAČNÉ ODDELENIE:

klasická masáž ( čiastočná -1 časť tela 30 min.) 8,00 €

reflexná masáž chrbta (30 mín.) 8,00 €

podvodná masáž (15 min.) 5,00 €

hydromasáž s perličkou (celotelová 15 min.) 4,30 €

vírivý kúpeľ (horná končatina, dolná končatina 10 min.) 2,00 €

parafín (jedna časť tela) 3,20 €
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solux (15 min.) 2,00 €

telocvičňa ( prenájom na 1 hod.) 3,30 €

LTV individuálne (30 min.) 7,00 €

kinesiotaping (vrátane tejpovacej pásky) 5,00 €

kinesiotaping (vlastnou tejpovacou páskou) 3,00 €

lymfomasáž manuálna (ručná) - cena za 1 končatinu 10,00 €

lymfomasáž tváre 10,00 €

prístrojová lymfomasáž (1 HK alebo 1 DK - 30 min.) 5,00 €

prístrojová lymfomasáž (2 HK alebo 2 DK - 30 min.) 10,00 €

aplikácia biolampy (10 min.) 3,30 €

elektroliečba (BTL, UZ, Magnet, DD) 4,30 €

artrotest (jedného kĺbu) 2,60 €
svalový test (jednej končatiny) 17,70 €

ALGEZIOLÓGIA:

Aplikácia GUNA                                                                                                                                        1 aplikácia 7,00 €

                                                                                                                                                                       10 aplikácií 70,00 €

Aplikácia vysokodávkového vitamínu C (7,5g) na žiadosť 10,00 €

Aplikácia analgetickej infúznej liečby na žiadosť pacienta 10,00 €

Aplikácia Rebox-u na žiadosť pacienta 5,00 €

Aplikácia baniek - reflexná vákuumterapia na žiadosť pacienta 5,00 € / 20 min.

Aplikácia kyslíka - oxygenoterapia 5,00 € / 20 min.

Aplikácia biodermálnej nite 20,00 € / 1 aplikácia

RDG pracovisko:

vyhotovenie záznamu z vyšetrenia panoramatickej snímky zubov 1,00 €

CT pracovisko:

vyhotovenie obrazovej dokumentácie na CD nosiči 5,00 €

Operačné výkony, resp. vybrané výkony zdravotnej starostlivosti, ktoré budú uskutočnené v režime

jednodňovej zdravotnej starostlivosti, neuvedené menovite v Cenníku platených služieb, bude NsP

Prievidza účtovať pacientom, prípadne žiadateľom, ktorí sú v pozícii samoplatcov, v paušálnych cenách

zodpovedajúcich výške cien najväčšej zdravotnej poisťovne v danom, resp. príbuznom medicínskom

odbore. V paušálnej cene sú zahrnuté náklady na ambulantné výkony súvisiace so zákrokom, vyšetrenie

anesteziológom, anestézu, samotný zákrok a hospitalizáciu v trvaní 24 hodín. 

Interné predoperačné vyšetrenie, laboratórne výkony, transfúzne prípravky a zdravotné pomôcky, ktoré

nad rámec výkonu uhrádzajú zdravotné poisťovne, uhrádza žiadateľ.

ČASŤ C: ÚSTAVNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

CENNÍK HOSPITALIZÁCIÍ A VYŽIADANÝCH HOSPITALIZÁCIÍ:

Interné (vrátane JIS) 104,40 €/deň

TBC a pľúcne 77,40 €/deň

Neurologické (vrátane JIS) 92,90 €/deň

Psychiatrické 67,90 €/deň

Detské (vrátane JIS) 105,00 €/deň

Novorodenecké 91,70 €/deň

Gynekologicko - pôrodnícke 127,30 €/deň

Chirurgické (vrátane JIS) 110,60 €/deň
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OAIM 1141,40 €/deň

Ortopedicko - traumatologické (vrátane JIS) 121,20 €/deň

Urologické 128,50 €/deň

ORL 122,70 €/deň

Očné 219,80 €/deň

Dermatovenerologické 72,20 €/deň

ODCH 53,80 €/deň

Geriatrické 68,10 €/deň

CENNÍK HOSPITALIZÁCIÍ VRÁTANE OPERÁCIE:

Chirurgické (vrátane JIS) 138,80 €/deň

Gynekologicko - pôrodnícke 153,80 €/deň

Očné 226,60 €/deň

Ortopedicko - traumatologické (vrátane JIS) 170,20 €/deň

ORL 156,30 €/deň

Urologické 163,20 €/deň

PREDĹŽENÁ HOSPITALIZÁCIA:

celodenný pobyt so stravou 11,90 €/deň

celodenný pobyt bez stravy 5,50 €/deň

ošetrovateľský monitoring 9,70 €/deň

Pobyt sprievodcu pacienta bez stravy: 3,30 €/deň

Výber operatéra 200,00 €

Výber anesteziológa 200,00 €

Stravovanie sprievodcu pacienta spolu/deň: 6,40 €/deň

z toho raňajky 1,60 €/deň

obed 2,90 €/deň

večera 1,90 €/deň

Pobyt v nadštandardnej izbe:

na gynekologicko - pôrodníckom  a internom oddelení 15,00 €/deň

jednoposteľovej na ostatných oddeleniach 12,00 €/deň

dvojposteľovej na ostatných oddeleniach 4,00 €/deň

Zamestnanci NsP majú pri pobyte v nadštandardnej izbe zľavu 50%.

Prípadné výnimky o oslobodení od poplatku schvaľuje primár oddelenia.

ČASŤ D: VYŠETRENIA PRE ORGÁNY PZ SR, ÚPSVaR, SP, KOMERČNÉ 

POISŤOVNE, NEZAMESTNANÝCH A POD.

Vyšetrenia pre orgány činné v trestnom, správnom, súdnom alebo občianskom 

konaní:

ambulantné výkony 0,026134 €/bod

SVLZ výkony (pre vyšetrenie drogových metabolitov a psychofarmák platí cena podľa časti A) 0,008000 €/bod

sprístupnenie údajov 11,30 €

vystavenie jednoduchého potvrdenia 1,70 €

vystavenie krátkej lekárskej správy 3,30 €
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vyšetrenia pre zistenie prítomnosti alkoholu, resp. iných omamných látok v krvi:

hodnota bodu 0,032862 €/bod

vypracovanie protokolu o odbere krvi na prítomnosť alkoholu 11,30 €

hospitalizácia za účelom zisťovania zdravotného stavu

Vyšetrenia pre nezdravotné (komerčné) poisťovne:

základné vyšetrenie pre uzatvorenie životnej poistky 13,10 €

ďalšie výkony 0,032862 €/bod

Výkony na účely sociálnej pomoci pre ÚPSVaR:

vyšetrenie v konaní o dávke sociálnej pomoci, sociálnej službe alebo o peňažnom príspevku 

na kompenzáciu 5,00 €

vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie v konaní o dávke sociálnej pomoci, sociálnej 

službe alebo o peňažnom príspevku na kompenzáciu 2,70 €

vystavenie lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného 

postihnutia 5,00 €

vystavenie návrhu na umiestnenie osoby v zariadení sociálnych služieb 2,00 €

Výkony na vyplnenie tlačiva o zdravotnom stave žiadateľa o umiestnenie v domove 

sociálnych služieb a žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

interné vyšetrenie (výkony 62, 5702, 15b) 17,60 €

ambulantné geriatrické vyšetrenie (výkony 62, 250b, 258, 3635, 3525, 15c, 603a) 14,80 €

príplatok pri sťaženom výkone (výkon 66) 2,90 €

psychiatrické vyšetrenie (výkon 60, 10, 825, 830) 23,60 €

mikrobiologické vyšetrenie (výkon 4837 3-x, 4753) 8,50 €

RTG hrudníka s popisom (výkon 5051+PACS) 4,20 €

OKB vyšetrenia podľa požiadavky 0,008000 €/bod

HTO vyšetrenia podľa požiadavky 0,008000 €/bod

vyplnenie tlačiva lekárom 2,00 €

vystavenie lekárskeho nálezu, posudku, správy 5,00 €

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti nezamestnaných:

vystavenie potvrdenia 2,70 €

vystavenie lekárskeho nálezu 2,70 €

vystavenie potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti (za každé tlačivo) 1,00 €

vystavenie preukazu o trvaní dočasnej práceneschopnosti (za každé tlačivo) 1,00 €

Zdravotná starostlivosť poskytnutá na žiadosť SP:

ambulantná starostlivosť 0,032862 €/bod

hospitalizácia

ČASŤ E: POTVRDENIA, INFORMÁCIE A ĎALŠIE SLUŽBY

POTVRDENIA ZDRAVOTNÉHO CHARAKTERU A SPRÍSTUPNENIE DOKUMENTÁCIE:

pre žiadateľa alebo držiteľa oprávnenia vedenia motorového vozidla (vrátane 

gerontov)okrem ZŤP 20,00 €

pre prácu alebo cestu do zahraničia, resp. po návrate zo zahraničia 10,00 €

pre žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu 30,00 €

pozri ÚSTAVNÁ ZS

pozri ÚSTAVNÁ ZS



 
 

PPoo  vvyyttllaaččeenníí  zz  iinnttrraanneettuu  jjee  ttoo  nneerriiaaddeennáá  kkóóppiiaa  ddookkuummeennttuu!! 
 

 

 

pre liečenie 10,00 €

pri riešení bytových, okrem preukázateľne sociálnych prípadov 10,00 €

pred rekondičnými pobytmi dôchodcov (aj organizované zväzom invalidov), rekreačnými 

pobytmi, odtučňovacími kúrami, jóga... 10,00 €

na prihlášku na vysokú školu, strednú školu, pred nástupom na brigádu alebo internát 5,00 €

pre potreby úradu práce 3,30 €

pre športovcov 6,60 €

k výplate dôchodku mimo miesta trvalého bydliska 1,70 €

lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania lekára, lekárnika a zdr. sestry 1,70 €

vystavenie zdravotného preukazu 10,00 €

sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie formou správy pre účely polície, súdov, 

prokuratúry a ostatné právnické a fyzické osoby 11,30 €

vypísanie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia za každú 

vypísanú medicínsku odbornosť 11,30 €

potvrdenie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia nad 200 

bodov za každú vypísanú medicínsku odbornosť 11,30 €

vystavenie tlačiva o úraze pre komerčné poisťovne 11,30 €

iné vydanie jednoduchého potvrdenia 1,70 €

opakovaná tlač správy z hospitalizácie alebo vyšetrenia 1,70 €

potvrdenie o dobe hospitalizácie pre komerčnú poisťovňu 3,30 €

lekársky posudok o zdravotnom stave k posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu (v 

poplatku je už zahrnuté EKG) - vstupná, periodická, výstupná 20,00 €

INFORMÁCIE NEZDRAVOTNÉHO CHARAKTERU:

Vecné náklady na spracovanie a poskytnutie informácií nezdravotného charakteru 

pre právnické osoby (súdy, policajný zbor a pod.):

vypracovanie potvrdenia, posudku, správy 4,10 €

vypracovanie jednoduchej správy, oznámenia 1,70 €

Poplatky nezdravotného charakteru pre fyzické osoby:

vypracovanie potvrdenia pre záujemcu o prácu v zahraničí 4,20 €

poplatok za administratívne zabezpečenie praxe 5,00*** €

*** Od poplatku sú oslobodení študenti, ktorým prax hradí škola a deti zamestnancov

MANIPULAČNÉ POPLATKY ETICKEJ KOMISIE:

klinické skúšanie liekov fáza IIb 996,00 €

klinické skúšanie liekov fáza IIIa 830,00 €

klinické skúšanie liekov fáza IIIb 664,00 €

klinické skúšanie liekov fáza IV 498,00 €

multicentrická štúdia - príplatok k základnej sadzbe 166,00 €

posudzovanie amentmentu (dodatkov zmien v protokole) 498,00 €

posudzovanie NÚL 4x ročne 166,00 €

agenda posúdenia žiadosti o súhlas s nesponzorovanou štúdiou

dotazníkového charakteru pre žiadateľov nezamestnaných v NsP 10,00 €

hlásenia, správy o priebehu klinického skúšania 498,00 €

Posudzovanie NÚL - štvrťročné posúdenie 166,00 €

Posudzovanie NÚL - polročné  posúdenie 332,00 €

Posudzovanie NÚL - ročné  posúdenie 664,00 €
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Podpísaný originál dokumentu sa nachádza na REFERÁTE RIADENIA PROCESOV A KVALITY. 

poskytnutie informácií, údajov nezdravotného charakteru na CD nosiči 5,00 €

skenovanie do 10 str. (do maillu alebo na USB) -  1 str. A4 0,30 €

skenovanie brožúry a knihy (do mailu alebo USB) - 1 str. A4 0,10 €

ceny sú vrátane DPH

FAXOVÝ PRENOS DÁT:

platia rovnaké zásady ako pri kopírovacích prácach, cena je zvýšená o jednotný poplatok za 

sprístupnenie služby faxového prenosu dát vrátane uskutočneného spojenia:

 v rámci miestneho spojenia 0,50 €

v rámci medzimestského spojenia 0,80 €

v rámci zahraničného spojenia 1,20 €

POPLATKY LEKÁRSKEJ KNIŽNICE:

ročné zápisné - zamestnanci 0,00   €

manipulačný poplatok za stratu dokumentu (kn. j.) 2,00   €

poplatok za poškodenie dokumentu 2,00   €

PhDr. Mgr. Martin Hudec v.r.

                                                                                                                                                 riaditeľ

v hotovosti v ambulancii praktického lekára pre dospelých Nitrianske Pravno  a Nitrianske Rudno,

v hotovosti na recepcii CPA, 

V hotovosti alebo bankovou kartou v pracovných dňoch od 6:30 h do 14:00 h  v pokladni NsP Prievidza,

poštovou poukážkou na číslo účtu NsP Prievidza: SK32 8180 0000 0070 0051 0360 v Štátnej pokladnici.

Pri vystavení faktúry účtujeme obchodnú maržu 15% v zmysle prípisu MZ SR č. 1728/94/Ka/Ga.

Úhrady uvedených poplatkov je možné uskutočniť:


