
Cenník 28 -  Nemocničná a.s. 
 

Strana 1 z 3  Zmena číslo: 1 
 

 
 

 
Typ dokumentu:   Cenník 
Číslo dokumentu:  CN – 28 
Oblasť použitia: celá spoločnosť  
Platnosť od: 01.06.2015 
Verzia č.: 2 
Interval revízií: pri každej zmene 

 
                                                     Názov dokumentu 

Cenník za vydávanie potvrdení na oddelení PaM v Nemocničnej a.s. 
 

 
                                                     Účel dokumentu 
Účelom dokumentu je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení platných právnych predpisov 
stanoviť cenu za vydávanie potvrdení v osobnom záujme interných aj externých zamestnancov 
Nemocničnej a.s.  
 
 
 
 

Tento dokument je duchovným majetkom Nemocničnej a.s. 
Podlieha všetkým náležitostiam, ktoré sa týkajú riadenia dokumentácie.  

Kopírovanie tohto dokumentu je prípustné len so súhlasom manažéra kvality. 
 
 
 
Nemocničná a. s. vydáva v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších právnych predpisov a v zmysle priloženej cenovej kalkulácie  
 
 
cenník poplatkov za potvrdenia, ktoré sa vydávajú oddelením personálnym a mzdovým 

súčasným i bývalým zamestnancom Nemocničnej a.s., aj cudzím „na ich vlastnú žiadosť“ takto: 
 
 
 

 Cena 

 bez DPH s DPH 

Poplatok za vydanie akéhokoľvek potvrdenia oddelením PaM na vlastnú žiadosť 
súčasného zamestnanca  

(okrem potvrdení, ktorých vydanie vyplýva zamestnávateľovi zo zákona) 

4,17 € 5,- € 

Poplatok za vydanie akéhokoľvek potvrdenia oddelením PaM na vlastnú žiadosť 
bývalého zamestnanca  

(okrem potvrdení, ktorých vydanie vyplýva zamestnávateľovi zo zákona)   

12,50 € 15,- € 
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Zamestnanec oddelenia práce a mzdy vysvetlí internému aj externému zamestnancovi vyššie 
popísané možnosti výkonov za poplatok. V prípade, že si klient želá vyššie uvedený platený výkon, 
vypíše mu podklad na úhradu (viď prílohu č. 1) a s ním klient ide uhradiť poplatok do pokladne, kde 
dostane po zaplatení doklad z elektronickej registračnej pokladne (ERP). Úhrada musí byť 
vykonaná ešte pred vydaním potvrdenia a klient sa preukáže dokladom z ERP.  
 
V prípade, že sa potvrdenie zasiela poštou je potrebné pripočítať skutočnú cenu poštovného 
k vyššie uvedenému poplatku. 
Klient môže poplatok uhradiť v pokladni aj cez POS terminál, alebo na účet Nemocničnej a.s., ale 
vždy pred vystavením potvrdenia. 
 
 
 
Tento cenník nadobúda účinnosť dňa 01. júna 2015 a platí do vydania nového cenníka. Zároveň sa 
ruší cenník CN – 28, verzia č. 1, ktorý bol platný od 1.8.2012. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                           
 


	(okrem potvrdení, ktorých vydanie vyplýva zamestnávateľovi zo zákona)  



