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Cenník Lektorská a prednášková činnosť OLÚP, n.o., Predná Hora 

 

 

Odborná stáž  študenta 

    

poplatok zahŕňa zaučenie a odborné vedenie    6,00 € / deň 

počas stáže zamestnancom OLÚP n. o., administratívne náklady 

spojené so stážou, ....   

 

 

Realizácia výskumu 

    

odborné vedenie pri realizácii výskumu     10,00 € / deň 

 

Prax pre účastníkov certifikačného študijného programu v CPČ psychoterapia, ktorí nepracujú 

v psychiatrickom zariadení a účastníkov špecializačného štúdia klinická psychológia 

 

praktická výučba      10,00 €/deň 

 

 

Odborná stáž zamestnanca resocializačného zariadenia 

                         

prvý až piaty deň stáže                           bez poplatku 

od šiesteho dňa stáže                            10,00 €/deň                                          

 

 

Odborné vedenie        

 

Lekár, psychológ, laborant,.....     25,00 € /hod.  

poplatok zahŕňa poskytnutie odborných služieb 

konzultanta, oponenta pri záverečných prácach 

 

 

Lektorské - prednášková činnosť (interné) - balíček služieb  

        

Lekár, psychológ, laborant,.....     75,00 € /1 prednášku (hod.)  

- Príplatok za každú ďalšiu hodinu prednášky  50,00 € 

 

Možnosť poskytnutia zľavy pre okres Revúca  

v rámci regionálnej spolupráce     30 % z celkovej ceny balíčka 

Možnosť poskytnutia zľavy pre zdravotnícke školy (SŠ, VŠ) 50 % z celkovej ceny balíčka 

 

balíček služeb zhŕňa: 

- Prenájom prednáškovej miestnosti s potrebnou technikou 

- Prednáška  

- Priestor na diskusiu 

- Káva alebo čaj, keksík 

- Zľava 30 % na vstup - expozícia F. Coburga v areáli OLÚP, n.o., Predná Hora 
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Lektorské - prednášková činnosť (externé – mimo OLÚP, n.o., Predná Hora)     

    

Lekár, psychológ, laborant,..... do 50 osôb 50,00 € / hod.  

 do 100 osôb 70,00 € / hod. 

 nad 100 osôb 100,00 € / hod. 

Náhrada cestovných nákladov (€/km) podľa platného cenníka pre použité 

motorové vozidlo 

Strata času na ceste      20,00 € / hod. 

 

 

Lektorské - prednášková činnosť – WEBEX  

Lekár, psychológ, laborant,.....     75,00 € /1 prednášku (hod.)  

Zľava počas COVID-19     20 % z celkovej ceny  

 

 

 

Cenník platný od 17.8.2020 

 

 

Vypracoval:  MUDr. Kvetková Janka, Nám. pre LDgaQ OLÚP, n.o., Predná Hora 

Ing. Alexandra Hurajtová, EO OLÚP, n.o., Predná Hora 
 

Schválil:  MUDr. Oleg Martinove, riaditeľ OLÚP, n.o., Predná Hora 

 

 

 

 

 


