
 
 

 

F a k u l t n á     n e m o c n i c a    N i t r a 

Špitálska 6,  950 01 Nitra 
___________________________________________________________________________ 
 

Fakultná nemocnica Nitra ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na základe ustanovení: 

- zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách,  v znení neskorších predpisov,  
 

 

 

 

vydáva 

 

C E N O V Ý   V Ý M E R   č. 55/xx/2015 

  

pprree  RReeggiissttrraattúúrrnnyy  rreeffeerráátt  ––  NNSS  009900220066  

  
s t a n o v u j e   c e n u   z a 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Číslo CV 
55/xx/2015 Služby 

Cena 
bez 

DPH 

DPH 
20% 

Cena 
v EUR 

 

 

 

 

 

 

55/01/2015 

 

 

 

 

 

 

Služba spojená s vyhľadávaním archivovaných dokladov 8,33 1,67 10,00 

Tepelná väzba - UNIBIND - - - 

Obal priesvitná doska  
-   9 mm  od 55 -   75 listov  
- 12 mm  od 75 - 100 listov 

2,00 0,40 2,40 

Knižná väzba  od 55 – 75 listov 7,50 1,50 9,00 

Kopírka SHARP MX-M 260    

A3 jednostranná kópia 0,04 0,01 0,05 

A3 obojstranne 0,08 0,02 0,10 

A4 jednostranná kópia  0,02 0,01 0,03 

A4 obojstranne 0,04 0,01 0,05 

A5 jednostranná kópia 0,02 0,00 0,02 

A5 obojstranne 0,02 0,01 0,03 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Číslo CV 
55/xx/2015 Služby 

Cena 
bez 

DPH 

DPH 
20% 

Cena 
v EUR 

55/01/2015 

Laminovanie A4    

- 100 MIC 0,83 0,17 1,00 

- 125 MIC 0,92 0,18 1,10 

Hrebeňová väzba A4    

- 4, 6, 8 mm 1,17 0,23 1,40 

- 10, 12, 14 mm 1,25 0,25 1,50 

- 16, 19 mm 1,33 0,27 1,60 

- 22 – 51 mm 1,50 0,30 1,80 

Fotokópia ČB A4    

- jednostranná 0,08 0,02 0,10 

- obojstranná 0,14 0,03 0,17 

Fotokópia farebná A4    

- jednostranná 0,58 0,12 0,70 

- obojstranná 1,17 0,23 1,40 

Fotofólia    

- ČB 0,92 0,18 1,10 

- farebná 1,33 0,27 1,60 

Sceny z predlôh + kopírovanie na disketu (vrátane diskety) 1,33 0,27 1,60 

Napalovanie na CD (vrátane CD) 1,67 0,33 2,00 

Farebné fotografie z digitálu, CD, DVD, diskety    

-   9 x 13 cm 0,42 0,08 0,50 

- 10 x 15 cm 0,50 0,10 0,60 

- 13x 18 cm 0,67 0,13 0,80 

- A4 1,42 0,28 1,70 

Vizitky    

- A7 ČB 0,25 0,05 0,30 

- A7 farebná 0,42 0,08 0,50 

Písanie textu pre prezentácie (vyhotovenie pozvánok) počítačovou 
technikou, fotografov. digit. fotoap. (neopak. snímky) – 1 hod. práce 

7,17 1,43 8,60 

Zošívanie brožúr do 20 listov 0,50 0,10 0,60 

Príplatky za papier    

- farebný papier 0,02 0,01 0,03 

- výkres 0,06 0,01 0,07 

- vizitkový papier 0,08 0,02 0,10 

- lesklý papier 0,04 0,01 0,05 

Rozrezávanie tlačovín    

- do 10 ks 0,14 0,03 0,17 

- od 10 – 100 ks 0,42 0,08 0,50 

- od 100 – 1 000 ks 1,42 0,28 1,70 



 
 
 
 
 
 

Poučenie: 
 

 

1. Pracovníci registratúrneho referátu sú povinný na viditeľnom mieste umiestniť cenník 

služieb registratúrneho referátu. 

2. Pracovníci registratúrneho referátu sú povinný viesť osobitne evidenciu platieb za 

službu pre žiadateľov poskytovaných služieb. Evidencia obsahuje nasledovné náležitosti: 

 

1. Poradové číslo 
2. Meno a priezvisko 
3. Dátum 
4. Počet kusov jednotlivej služby 
5. Suma celkom 

 
3. Pre každú jednotlivú požiadavku - službu vystaví pracovník registratúrneho referátu 

potvrdenku o príjme v troch vyhotoveniach: 

 
a) 1 originál  – pre platiteľa 
b) 1 kópia – pre pokladňu FN Nitra 
c) JUXTA – ostáva v potvrdenkovom bloku 

 
4.   Pracovník registratúrneho referátu prevezme platbu, ktorú v zmysle vyššie uvedených  

pokynov zaeviduje a vystaví potvrdenie o príjme. V prípade, že žiadateľ požaduje pre daňové účely 

príjmový pokladničný doklad, pracovník registratúrneho referátu na osobitnom liste vypíše potrebné 

náležitosti, ktoré žiadateľ predloží do pokladne FN. Tento spôsob platby zaeviduje presne v evidencii. 

             5.   Pracovník registratúrneho referátu odovzdá – poskytne požadovanú službu žiadateľovi až 

po prevzatí zodpovedajúcej finančnej čiastky, resp. po predložení príjmového pokladničného dokladu 

FN Nitra z pokladne. 

             6.   Pracovníci registratúrneho referátu zodpovedajú za finančnú hotovosť a evidenciu platieb. 

Maximálna hotovosť by nemala presiahnuť 3,32 EUR. 

             7.  Poplatky sa hradia v hotovosti v mieste registratúrneho referátu, kde pracovník vystaví 

žiadateľovi príjmový doklad podľa CV č. 55/xx/2015 , 1x originál odovzdá po zaplatení žiadateľovi 

a 1x kópiu odovzdá s tržbou do pokladne FN Nitra. 

       8.   Týmto cenovým výmerom sa ruší CV č. 31/2011. 

       9.  Cenový výmer nadobúda účinnosť dňom 08.06.2015. 

 
 

       

      V Nitre, dňa 29. 05.2015                               
 
 

   MUDr. Jozef Valocký 
                                                                                                                    riaditeľ FN Nitra 
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