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CENNÍK POPLATKOV ZA SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ 

 
Platnosť od 20.12.2013 

 
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice, IČO: 
36 601 284 (ďalej len „VÚSCH, a.s.“) v súlade s ust. § 21 ods. 1 až 3 zákona č. 211/2000           
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení  neskorších  právnych predpisov a vyhláškou MF SR č. 481/2000 
Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií, stanovuje tieto poplatky 
za sprístupnenie informácií: 
 

Položka Názov položky Cena v € 
 s DPH* 

1. Vyhotovenie jednostrannej čiernobielej kópie A4 0,03 

2. Vyhotovenie obojstrannej čiernobielej kópie A4 0,06 

3. Vyhotovenie jednostrannej čiernobielej kópie A3 0,05 

4. Vyhotovenie obojstrannej čiernobielej kópie A3 0,10 

5. Vyhotovenie jednostrannej farebnej kópie A4 0,07 

6. Vyhotovenie obojstrannej farebnej kópie A4 0,14 

7. Vyhotovenie jednostrannej farebnej kópie A3 0,14 

8. Vyhotovenie obojstrannej farebnej kópie A3 0,28 

9. Obálka C6 0,02 

10. Obálka C5 0,03 

11. Obálka C4 0,07 

12. Bublinková obálka formát A5 0,17 

13. Bublinková obálka formát A4 0,27 

14. Bublinková obálka formát A3 0,55 

15. CD 0,25 
 

* VÚSCH, a.s. je platcom DPH.  
 
 
Poštovné náklady účtuje spoločnosť VÚSCH, a.s. podľa aktuálneho cenníka poštových 
služieb  (http://cennik.posta.sk/#).  
 
 
Bezplatné informácie poskytuje VÚSCH, a.s.: 
• e-mailom a telefonicky; 
• osobám so zmyslovým postihnutím; 
• pri nákladoch spojených s vyhotovením a odoslaním kópie neprekračujúcich sumu 1,00€. 
 
 
Úhrada za sprístupnené informácie sa určí ako súčet jednotlivých nákladov. 
 
 
 

http://cennik.posta.sk/


Spôsob úhrady: 
• vopred bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti VÚSCH, a.s. vedený v Slovenskej 

sporiteľni, a.s., na číslo účtu: 0445952274/0900, variabilný symbol: 211, alebo  
• vopred v hotovosti do pokladne VÚSCH, a.s. počas pracovných dní v čase od 8,00                 

do 14,00 hod.. 
 
 
 
 
 
 
 MUDr. František Sabol, PhD.                Ing. Marián Albert, MBA 
   predseda predstavenstva              podpredseda predstavenstva  

       Východoslovenský ústav srdcových                        Východoslovenský ústav srdcových  
                a cievnych chorôb, a.s.                        a cievnych chorôb, a.s.  
 
 
*  Cenník bol schválený Predstavenstvom spoločnosti dňa 20.12.2013        
 


