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Nemocničná a. s. vydáva v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších právnych predpisov a v súlade s priloženou kalkuláciou cenník za preventívne 
prehliadky na špecializovaných ambulanciách, preventívne prehliadky nad rámec zákona 
a preventívne prehliadky vo vzťahu k práci (PZS) na základe žiadosti /objednávky klienta 
v Nemocničnej a.s. takto: 

 
Spôsob úhrady predmetných služieb: 

• Úhrada hotovosťou v pokladni Nemocničnej a.s. 
• Bezhotovostná úhrada v pokladni Nemocničnej a.s. 
• Úhrada na základe vystavenej faktúry 
• Úhrada klientskou kartou strhnutím kreditu z Klientskej karty. Pri dobíjaní kreditu na 

Klientskú kartu prostredníctvom pokladne sa uplatňujú nasledovné zľavy: 
30 Eur – 99 Eur – zľava 5% 
100 Eur – 299 Eur – zľava 10% 
300 Eur – 499 Eur – zľava 15% 
500 Eur a viac – zľava 20%  
 
 
Preventívne prehliadky v špecializovaných ambulanciách na vlastnú žiadosť 

Názov výkonu Cena celkom 

Kompletné ORL vyšetrenie so záverečnou správou - (obsahuje dôkladné 
vyšetrenie orgánového systému, endoskopickévyšetrenie nosových dutín, 
otoskopické vyšetrenie obojstranne, nepriamu laryngoskopiu, 
tympanometriu na meranie impedancie blanky bubienka /pre práce vo 
výškach a hĺbkach/, tónové prahové audiometrické vyšetrenie obojstranne 
/pre práce v hlučnom prostredí/, vyšetrenie reflexov vnútroušných svalov – 
stapediálne reflexy, vypracovanie záverečnej správy)   

88,00 € 

Základné vyšetrenie ORL (obsahuje vyšetrenie orgánového systému, 
endoskopické vyšetrenie nosových dutín, otoskopické vyšetrenie 
obojstranne, nepriamu laryngoskopiu)  

50,00 € 

Audiometria so záverečnou správou (obsahuje tónové audiometrické 
vyšetrenie obojstranne a vypracovanie záverečnej správy s odporúčaniami) 

20,00 € 

Očné preventívne vyšetrenie (obsahuje dôkladné vyšetrenie jedného 
orgánového systému, subjektívne aj objektívne stanovenie sférickej 
refrakcie šošovky, stanovenie šírky akomodácie, meranie polomeru 
zakrivenia rohovky, vyšetrenie farbocitu pomocou farebných tabuliek, 
vyšetrenie štrbinovou lampou predného segmentu oka, vyšetrenie očného 
pozadia oftalmometrom, tonometriu aplanačnú a bezkontaktnú 
a vypracovanie podrobnej záverečnej správy s odporúčaniami) 

40,00 € 

Perimetria 7,00 € 

Komplexné kardiologické vyšetrenie (obsahuje dôkladné vyšetrenie 
jedného orgánového systému, vrátane rád a dokumentácie, odber 
a vyšetrenie biologického materiálu, EKG a vyhodnotenie, ergometriu, 
echokardiografiu a vypracovanie záverečnej správy) 

270 ,00 € 

Ergometria 25,00 € 

EKG Holter (dlhodobé monitorovanie EKG, naloženie, zosnímanie. 
Počítačové zhodnotenie dlhodobého monitorovania EKG a zhodnotenie 
stavu lekárom. Vyšetrenie variability srdcovej frekvencie - HRV.) 

105,00 € 
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Kontrolné vyšetrenia: dispenzárna kontrola (anamnézaod 
poslednej kontroly), popis subjektívnych ťažkostí, vypísanie správy, záver, 
vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly. Poučenie o diéte 
a životospráve. Vyšetrenie trvá viac ako 20 min. 

100,00 € 

Kontrolné vyšetrenia: dôkladné kontrolné vyšetrenie vrátane rád a 
dokumentácie 

10,00 € 

Preventívna prehliadka VAŠE ZDRAVIE  (osobný anamnestický dotazník, 
odbery biologických materiálov, komplexné klinické vyšetrenie, 
vypracovanie záverečnej správy) 

100,00 € 

Preventívna prehliadka VAŠE ZDRAVIE PLUS  (osobný anamnestický 
dotazník, odbery biologických materiálov, komplexné klinické 
vyšetrenie,USG brušných orgánov, vypracovanie záverečnej správy)  

130,00€ 

Preventívna prehliadka VAŠE ZDRAVIE + gynekologická prehliadka  
(osobný anamnestický dotazník, odbery biologických materiálov, komplexné 
klinické vyšetrenie, gynekologická prehliadka, vypracovanie záverečnej 
správy) 

160,00 € 

Preventívna prehliadka VAŠE ZDRAVIE + urologická prehliadka  
(osobný anamnestický dotazník, odbery biologických materiálov, komplexné 
klinické vyšetrenie, urologická prehliadka, vypracovanie záverečnej správy) 

160,00 € 

Gynekologická prehliadka 60,00 € 

Urologická prehliadka 60,00 € 

Ultrasonografické vyšetrenie brušných orgánov 30,00 € 

Ultrasonografické vyšetrenie prsníkov 30,00 € 

Mamografické vyšetrenie prsníkov 30,00 € 

Ultrasonografické vyšetrenie štítnej žlazy 30,00 € 

Vyšetrenie LBC (Liquid Based Cytology)- špecializované cytologické 
vyšetrenie na žiadosť klientky 

25,00 € 

Elektrokardiografcké vyšetrenie /EKG/ s popisom 10,00 € 

Spirometria – funkčné vyšetrenie pľúc 12,00 €  

Očkovanie – samotný výkon bez očkovacej látky 5,00 € 

Preventívne vyšetrenie pigmentologické celého tela 10,00 € 

Preventívne vyšetrenie na gastroenterologickej ambulancii – výkon 
gastrofibroskopia 

80,00 € 

Preventívne vyšetrenie na gastroenterologickej ambulancii – výkon 
kolonoskopia 

85,00 € 
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     Preventívne prehliadky vo vzťahu k práci (PZS) 
Názov výkonu Cena celkom 

Základné vyšetrenie 
Anamnéza pacienta vrátane podrobnej pracovnej anamnézy, kompletné 
fyzikálne vyšetrenie vrátane orietačného vyšetrenia zmyslových funkcií, 
orientačného neurologického a ortopedického vyšetrenia, vrátane 
administratívy  

25,00 € 

Elektrokardiografické /EKG/ vyšetrenie s popisom 10,00 € 

Spirometria – funkčné vyšetrenie pľúc 12,00 € 

RTG pľúc s popisom 18,00 € 

Audiometrické vyšetrenie so záverečnou správou (obsahuje tónové 
audiometrické vyšetrenie obojstranne a vypracovanie záverečnej správy 
s odporúčaniami) 

20,00 € 

Kompletné ORL vyšetrenie so záverečnou správou (obsahuje dôkladné 
vyšetrenie orgánového systému, endoskopické vyšetrenie nosových dutín, 
otoskopické vyšetrenie obojstranne, nepriamu laryngoskopiu, 
tympanometriu na meranie impedancie blanky bubienka /pre práce vo 
výškach a hĺbkach/, tónové prahové audiometrické vyšetrenie obojstranne 
/pre práce v hlučnom prostredí/, vyšetrenie reflexov vnútroušných svalov – 
stapediálne reflexy, vypracovanie záverečnej správy)   

88,00 € 

Základné vyšetrenie ORL (obsahuje vyšetrenie orgánového systému, 
endoskopické vyšetrenie nosových dutín, otoskopické vyšetrenie 
obojstranne, nepriamu laryngoskopiu) 

50,00 € 

Očné preventívne vyšetrenie (obsahuje dôkladné vyšetrenie jedného 
orgánového systému, subjektívne aj objektívne stanovenie sférickej 
refrakcie šošovky, stanovenie šírky akomodácie, meranie polomeru 
zakrivenia rohovky, vyšetrenie farbocitu pomocou farebných tabuliek, 
vyšetrenie štrbinovou lampou predného segmentu oka, vyšetrenie očného 
pozadia oftalmometrom, tonometriu aplanačnú a bezkontaktnú 
a vypracovanie podrobnej záverečnej správy s odporúčaniami) 

30,00 € 

Perimetria 7,00 € 

Vyšetrenie v špecializovaných ambulanciách (pneulologická, 
neurologická, ortopedická, psychiatrická a.i.). v rámci PZS 

25,00 € 

Pletyzmografické vyšetreie – chladový test 15,00 € 

Lewis – prusíkov test 10,00 € 

Očkovanie – samotný výkon bez očkovacej látky 5,00 € 

Písomná záverečná správa, odborné zhodnotenie vrátane odporúčaní a 
administratívy 

15,00 € 

Poplatok za nevyužitie objednaného termínu bez oznámenia (ambulantná 
zdravotná starostlivosť, FRO a RDG)  

10,00 € 

Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 20,00 € 

Potvrdenie karty vodiča (bez vyšetrenia) 5,00 € 
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Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na zdravotný preukaz pracovníkov 
 v potravinárstve 

20,00 € 

Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na zdravotný preukaz pracovníkov 
v potravinárstve včítane troch výterov 

46,30 € 

Laboratórne vyšetrenia príp. iné vyšetrenia realizované cestou laboratórií 
(výtery a pod). 

Podľa platného 
cenníka MDX 

 
Tento cenník nadobúda účinnosť a platnosť dňa 01. septembra 2019 a platí do vydania nového 
cenníka. Zároveň sa ruší platnosť cenníka CN 15 - 4. verzia, ktorý bol platný od 28. mája 2018.  
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Prevencie v špecializovaných ambulanciách- ORL     Príloha č. 1 
Komplexné ORL vyšetrenie kód výkonu počet bodov cena za 1 bod cena cena spolu 

1. Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému vrátane rád a 
dokumentácie. Osobný anamnestický dotazník (osobná anamnéza so 
zameraním na prekonané ochorenia, rodinná anamnéza so zameraním 
na výskyt ochorení u rodinných príslušníkov, zistenie a zhodnotenie 
rizikových faktorov pôsobiacich na organizmus, alergická anamnéza, 
posúdenie doterajších zdravotných problémov) 

60 350 0,033 11,50 € 47,64 €  

 endoskopické vyšetrenie nosových dutín 1410 300 0,033 9,86 €  

 otoskopické vyšetrenie jednostranne 2x 1544 400 0,033 13,14 €  

 nepriama laryngoskopia 1500 400 0,033 13,14 €  

 CENA SPOLU za 1. bod zaokrúhlene:     47,60 €  

2. Tympanometria na meranie impedancie blanky bubienka 1596 350 0,033 11,49 € 31,22 € 

 Tónové prahové audiometrické vyšetrenie u dospelých obojstranne 
(audiometria) 

1591 300 0,033 9,86 €    

 Vyšetrenie reflexov vnútroušných svalov, ipsia kontralaterálne, decay-
reflex, aj obojstranne 

1597 300 0,033 9,86 €  

3. Vypracovanie záverečnej správy s odporúčaniami     5,92 € 

 Na základe výsledkov vykonanej diagnosticko-preventívnej zdravotnej 
prehliadky bezprostredne po jej ukončení poskytovateľ ústne oboznámi 
zamestnanca o jeho zdravotnom stave a následne vyhotoví podrobnú 
písomnú záverečnú správu s odporúčaniami na ďalší diagnostický alebo 
liečebný postup, ktorú zašle zamestnancovi do 10 dní od absolvovania 
prehliadky 

78 180 0,033 5,92 €  

SPOLU:      84,78 € 
zaokrúhlene      86,30 € 

 
 
 

      

Samostatne 
audiometria 

Tónové prahové audiometrické vyšetrenie u dospelých obojstranne 
(audiometria) 

1591 300 0,033 9,86 € 9,86 € 

 Vypracovanie záverečnej správy s odporúčaniami     5,92 € 
 Na základe výsledkov vykonanej diagnosticko-preventívnej zdravotnej 
prehliadky bezprostredne po jej ukončení poskytovateľ ústne oboznámi 
zamestnanca o jeho zdravotnom stave a následne vyhotoví podrobnú 
písomnú záverečnú správu s odporúčaniami na ďalší diagnostický alebo 
liečebný postup, ktorú zašle zamestnancovi do 10 dní od absolvovania 
prehliadky 

78 180 0,033 5,92 €  

 spolu:     15,77 € 

SPOLU: so ziskom 15% (71,28 Sk)     18,14 € 

zaokrúhlene:      18,26 € 
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Prevencie v špecializovaných ambulanciách- očné  
       

Komplexné očné 
vyšetrenie   

kód 
výkonu 

počet 
bodov 

cena za 1 
bod cena  cena spolu 

1. 

Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému 
vrátane rád a dokumentácie. Osobný anamnestický 
dotazník (osobná anamnéza so zameraním na 
prekonané ochorenia, rodinná anamnéza so zameraním 
na výskyt ochorení u rodinných príslušníkov, zistenie a 
zhodnotenie rizikových faktorov pôsobiacich na 
organizmus, alergická anamnéza, posúdenie doterajších 
zdravotných problémov) 63 200 0,033 6,57 € 6,57 € 

2. 

Subjektívne stanovenie sférickej refrakcie šošovky  1200 70 0,033 2,30 € 17,75 € 

Objektívne stanovenie sférická refrakcia šošovky  1202 75 0,033 2,46 €   

Stanovenie šírky akomodácie 1203 50 0,033 1,64 €   

Meranie polomeru zakrivenia rohovky 1204 45 0,033 1,48 €   

Vyšetrenie farbocitu pomocou farebných tabuliek: 
Ishihara, Velhagen, Riabkin 1228 30 0,033 0,99 €   

Vyšetrenie štrbinovou lampou: predného segmentu oka 1240 70 0,033 2,30 €   
Oftalmoskopia vyšetrenie očného pozadia 
oftalmometrom 1246 120 0,033 3,94 €   

Tonometria aplanačná a bezkontaktná  1256 80 0,033 2,63 €   

3. 

Vypracovanie záverečnej správy s odporúčaniami         5,92 € 

Na základe výsledkov vykonanej diagnosticko-
preventívnej zdravotnej prehliadky bezprostredne po jej 
ukončení poskytovateľ ústne oboznámi zamestnanca o 
jeho zdravotnom stave a následne vyhotoví podrobnú 
písomnú záverečnú správu s odporúčaniami na ďalší 
diagnostický alebo liečebný postup, ktorú zašle 
zamestnancovi do 10 dní od absolvovania prehliadky 78 180 0,033 5,92 €   

SPOLU:           30,23 € 
zaokrúhlene           29,87 € 
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Prevencie v špecializovaných ambulanciách- kardiológia  
       

Komplexné 
kardiologické 

vyšetrenie   
kód 
výkonu 

počet 
bodov 

cena 
za 1 
bod cena  cena spolu 

  

Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému vrátane rád a 
dokumentácie. Osobný anamnestický dotazník (osobná 
anamnéza so zameraním na prekonané ochorenia, rodinná 
anamnéza so zameraním na výskyt ochorení u rodinných 
príslušníkov, zistenie a zhodnotenie rizikových faktorov pôsobiacich 
na organizmus, alergická anamnéza, posúdenie doterajších 
zdravotných problémov) 60 350 0,033 11,50 € 11,50 € 

Odber a vyšetrenie 
biologického materiálu odber krvi do uzavretého systému (4x) 250b 600 0,033 19,72 € 72,14 € 

  sedimentácia krvi 3592 50 0,033 1,64 €   
  hematologický rozbor krvi (krvný obraz) 3784 125 0,033 4,11 €   
  glykémia 3671 40 0,033 1,31 €   
  urea 3680a 100 0,033 3,29 €   
  Na,  3706 50 0,033 1,64 €   
  K 3704 50 0,033 1,64 €   
  LDL cholesterol 3676 50 0 0,00 €   
  HDL cholesterol enzýmovou metódou 3675a 180 0,033 5,92 €   
  kreatinín 3679 60 0,033 1,97 €   
  kyselina močová 3678a 180 0,033 5,92 €   
   ALP,  3548 60 0,033 1,97 €   
  GMT 3654 60 0,033 1,97 €   
  pečeňový enzým-ALT 3692 60 0,033 1,97 €   

  pečeňový enzým-AST 3691 60 0,033 1,97 €   
  TAG-triacylglyceroly enzýmovou metódou 3677a 180 0,033 5,92 €   
  celkový cholesterol 3674a 180 0,033 5,92 €   
  moč chemicky 3525 50 0,033 1,64 €   

  močový sediment 3570 100 0,033 3,29 €   
EKG Zhotovenie EKG záznamu s najmenej 12 zvodmi 15c 100 0,033 3,29 € 8,22 € 

  Vyhodnotenie EKG odborným lekárom 603a 150 0,033 4,93 €   
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Ergometria 

EKG vyšetrenie v pokoji najmenej s 12 zvodmi, ako aj počes 
reprodukovateľnej záťaže a po nej s nepretržitou kontrolou 
priebehu EKG krivky vrátane opakovaného merania tlaku krvi. 5708 750 0,033 24,65 € 24,65 € 

Echokardiografia Echokardiologické vyšetrenie metódou TM a 2D 5744 1400 0,033 46,01 € 144,59 € 
  Echokardiologické vyšetrenie PW a CW Dopplerom 5745 1200 0,033 39,43 €   

  
Echokardiologické vyšetrenie pomocou farebného mapovania toku 
(CFM) 5746 1500 0,033 49,29 €   

  Počítačové spracovanie údajov z echokardiologického vyšetrenia 5754 300 0,033 9,86 €   

  Vypracovanie záverečnej správy s odporúčaniami         5,92 € 

  

Na základe výsledkov vykonanej diagnosticko-preventívnej 
zdravotnej prehliadky bezprostredne po jej ukončení poskytovateľ 
ústne oboznámi zamestnanca o jeho zdravotnom stave a následne 
vyhotoví podrobnú písomnú záverečnú správu s odporúčaniami na 
ďalší diagnostický alebo liečebný postup. 78 180 0,033 5,92 €   

SPOLU:           266,67 € 
zaokrúhlene           267,21 € 
 

EKG Holter 
Dlhodobé monitorovanie EKG (Holter EKG), naloženie a 
zosnímanie 5712 2200 0,033 72,30 € 103,52 € 

  
Počítačové zhodnotenie dlhodobého monitorovania EKG a 
zhodnotenie nálezu lekárom 5713 500 0,033 16,43 €  103,57 € 

  Vyšetrenie variability srdcovej frekvencie (HRV) 5714 450 0,033 14,77 €   

        

Kontrolné 
vyšetrenia: 

Cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov 
alebo dispenzárna kontrola (cielená anamnéza, resp. anamnéza od 
poslednej  kontroly), popis subjektívnych obtiaží, objektívny nález,  
vypísanie správy, záver,  vypracovanie plánu do nasledujúcej 
kontroly. Poučenie o diéte a životospráve a predvolanie na 
vyšetrenie je súčasťou  výkonu. Vyšetrenie trvá dlhšie ako 20 
minút.  62 250 0,033 8,22 € 8,22 € 

alebo: 
Dôkladné  vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné 
vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie. 63 200 0,033 6,57 € 6,57 € 

alebo: 

Monitorovanie   základných  funkcií   krvného  obehu s plynulým 
alebo prerušovaným  meraním krvného tlaku a (alebo)  s  plynulým  
alebo  prerušovaným  meraním pulzu vrátane dokumentácie. 
Jednotlivé meranie krvného tlaku a pulzu sa nemôže vykazovať  
podľa  výkonu  pod kódom 600,  ale podľa výkonu pod kódom 4a a 
je  súčasťou výkonov  pod kódmi 4 až  6, 8,  60 až 63. (2x ročne) 600 450 0,033 14,77 € 14,77 € 
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Príloha č. 2 
Obsah jednotlivých častí prehliadky :     

Preventívna prehliadka VAŠE ZDRAVIE 
  č. výkonu body   EUR 
Osobný anamnestický dotazník  350 10,00 € 
 osobná anamnéza so zameraním na prekonané ochorenia   
 rodinná anamnéza so zameraním na výskyt ochorení u rodinných príslušníkov   
 zistenie a zhodnotenie rizikových faktorov pôsobiacich na organizmus    
 alergická anamnéza    
 posúdenie doterajších zdravotných problémov    

Odbery biologických materiálov - odber 4 x  5050 50,00 € 
 FW,KO + diferenciálny rozpočet  
 hepatálne enzymatické testy ( ALT, AST, GMT, AMS, bilirubín, ALP)  
 glykémia  
 celkového cholesterolu,HDL cholesterol, LDL cholesterol, triglyceridy:  
 močovina, kreatinín, kyselina močová, Na, K, Cl  
 laboratórne vyšetrenie moču chemicky + sediment  
 vyšetrenie onkomarkeru CA125 u žien, a PSA u mužov, test na OK  
 CRP zápalový marker a ukazovateľ cievneho poškodenia  

Komplexné klinické interné vyšetrenie  900 25,00 € 
 vyhodnotenie anamnestického dotazníka  
 fyzikálne vyšetrenie   
 vyšetrenie pulzu a tlaku krvi  
 antropometrické vyšetrenie (výška, hmotnosť, obvod pása)  
 EKG s vyhodnotením   
 výpočet BMI  

Vypracovanie záverečnej správy s odporúčaniami 200 350  15,00 € 
Spolu za prehliadku  100,00 € 
 

Preventívna prehliadka VAŠE ZDRAVIE plus 
  č. výkonu body  EUR 
usg  1700  30,00 € 
brušných orgánov      
správa         
Spolu za prehliadku  130,00 € 
 

Voliteľné  
  č. výkonu body  EUR 
gynekologické vyšetrenie   4260   60,00 € 
vagina - usg   1200     
včasná diagnostika rakoviny   220    
palpačné vyšetrenie prsníkov   110    
kolposkopia   150    
správa   350    
vyšetrenie onkomarkeru CA125  1800    
odber 1 x  310    
vyhodnotenie laboratórnych výsledkov   120     
     

alebo      
 

urologické vyšetrenie   3900   60,00 € 
malá panva - usg   1000     
včasná diagnostika rakoviny prostaty   320    
správa   350    
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vyšetrenie onkomarkeru PSA  1800    
odber 1x  310    
vyhodnotenie laboratórnych výsledkov   120     
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Príloha č. 3   
 

Zmenový list 
 
 
 
Dátum Strany Popis zmeny Realizoval(podpis) Preskúmal Schválil 
01.06.2015 2,3 Spojenie cenníka č. 15 s cenníkom č. 

22 do jedného 
RNDr. Katarína Vrláková Ing. Eva Nagyová, 

MPH 
Ing. Peter 
Kalenčík, MSc. 
 

26.08.2019 
 

2,3,4,5 Úprava cien, pridanie tabuľky 
preventívne prehliadky vo vťahu 
k práci (PZS) 

RNDr. Katarína Vrláková Ing. Eva Nagyová, 
MPH 

Ing. Peter 
Kalenčík, MSc. 
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Príloha č. 4 
   
 

ROZDEĽOVNÍK 
 
 

P.
č. 

Funkcia  Meno a priezvisko  Dátum  Podpis 
 

01 Riaditeľ nemocničnej divízie  Ing. Peter Kalenčík, MSc.   
 

02 Manažér pre zdravotnú činnosť  
 

MUDr. Robert Vetrák, MPH   

03 Manažérka pre administratívnu 
činnosť  

Ing. Eva Nagyová, MPH   
 

04 Manažérka pre ošetrovateľstv  Mgr. Darina Holešová 
 

  

05 Finančný účtovník  Silvia Chudá 
  

  
 

06 Pokladník Dana Černá 
 

  
 

07 Manažér pre styk so zdravotnými 
poisťovňami 

Mgr. Nina Juhásova   
 

08 
 

Lekár oftalmologickej ambulancie 
I. 
 

MUDr. Anna Beláčková   

09 Lekár oftalmologickej ambulancie 
II. 
 

MUDr. Martina Lužinská   

10 
 

Lekár kardiologickej ambulancie I. 
 

MUDr. Miloslav Makovini   

11 
 

Lekár kardiologickej ambulancie II. 
 

MUDr. Peter Drahoš   

12 
 

Lekár kardiologickej ambulancie MUDr. Lucia Trenčanská   

 
13 

Vedúca klientského centra Mgr. Gabriela Repáňová   

 
14 

Produktový špecialista pre 
Nemocničnú a.s. 

RNDr. Katarína Vrláková   

15 Lekár ORL ambulancie 
 

MUDr. Lívia Majerníková   

16 Lekár ambulancie VšLD 
 

MUDr. Jitka Račická, MPH   
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Príloha č. 5                               Oboznámenie zamestnancov 
 

OBOZNÁMENIE ZAMESTNANCOV  

 
Oboznámil:  

 

P.Č. Meno a priezvisko Funkcia Dátum 
oboznámenia Podpis 

- Ing. Peter Kalenčík, MSc. 
 Riaditeľ nemocničnej divízie   

- MUDr. Robert Vetrák, MPH Manažér pre zdravotnú 
činnosť    

- Ing. Eva Nagyová, MPH Manažér pre administratívne 
činnosti     

- Mgr. Darina Holešová  
 

Manažér pre ošetrovateľstvo   
- MUDr. David Prokop  

 
Primár interného oddelenia    

- MUDr. Terézia Michalíková 
 

Primár geriatrického odd.   
- MUDr. Róbert Čerňák 

 
Primár gynekologického odd.   

- MUDr. Andrej Papp 
 

Primár chirurgického odd.   
- MUDr. Alena Volnárová 

 
Primár OAIM                

- MUDr. Zuzana Hollá, MPH  Primár dialyzačného 
oddelenia    

- Bc. Alena Boškovičová  Vedúca sestra ambulantného 
oddelenia    

- RNDr. Katarína Vrláková Produktový špecialista   
- Silvia Chudá 

  
Finančný účtovník    

- Dana Černá 
 

Pokladník   
-  Mgr. Nina Juhásová Manažér pre styk so 

zdravotnými poisťovňami   
-  Mgr. Gbriela Repáňová 

 
Vedúca klientských centier   

     
     
     
     

Dokument: Cenník 
Označenie: CN – 15 (5) 

Názov: 
Cenník za preventívne prehliadky na špecializovaných ambulanciách,preventívne 
prehliadky nad rámec zákona a preventívne prehliadky vo vzťahu k práci (PZS) 
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