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Miesto výkonu činnosti:                

                                                                                                                                                     
Miesto výkonu 
činnosti:                

                                                                                                                                                     
Miesto výkonu 
činnosti:                

1.4.2014

LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Čákyová všetci LSPP 
stomatologická

2.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Hulaj všetci LSPP 
stomatologická

3.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Komárová všetci LSPP 
stomatologická

4.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Zelenayová všetci LSPP 
stomatologická

5.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Gajdošová, 
Pintérová

všetci LSPP 
stomatologická

6.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Jacková, Pán čiová všetci LSPP 
stomatologická

7.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Šimková všetci LSPP 
stomatologická

8.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Pintérová všetci LSPP 
stomatologická

9.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Hulaj všetci LSPP 
stomatologická

10.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Rusičová všetci LSPP 
stomatologická

11.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Mikov číková všetci LSPP 
stomatologická

12.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Jakubová, Čákyová všetci LSPP 
stomatologická

13.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Koreká čová, 
Komárová

všetci LSPP 
stomatologická

14.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Gajdošová všetci LSPP 
stomatologická

15.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Pánčiová všetci LSPP 
stomatologická

16.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Hulaj všetci LSPP 
stomatologická

17.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Zelizňáková všetci LSPP 
stomatologická

18.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Zelenayová, 
Zelizňáková

všetci LSPP 
stomatologická

19.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Hulaj, Rusi čová všetci LSPP 
stomatologická

20.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Šimková, Jacková všetci LSPP 
stomatologická

21.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Hulaj, Čákyová všetci LSPP 
stomatologická

Priezvisko, meno, 
titl. lekára :

Priezvisko, meno, titl.  
náhr.lekára :

                                                                Rozpis služieb LSPP - za  : 04/2014

NEPREVÁDZKUJEM
Dátum

Názov
Priezvisko, meno, 
titl. lekára :

Priezvisko, meno, titl.  
náhr.lekára :

NEPREVÁDZKUJEM Rázusova 119, Vranov n.T.

Typ pohotovostnej 
služby:

Priezvisko, meno, titl. 
lekára :

Priezvisko, meno, titl.  
náhr.lekára :

Názov



22.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Koreká čová všetci LSPP 
stomatologická

23.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Hulaj všetci LSPP 
stomatologická

24.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Jakubová všetci LSPP 
stomatologická

25.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Višňovská všetci LSPP 
stomatologická

26.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Mikov číková, 
Pintérová

všetci LSPP 
stomatologická

27.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Višňovská, 
Gajdošová

všetci LSPP 
stomatologická

28.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Jacková všetci LSPP 
stomatologická

29.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Pánčiová všetci LSPP 
stomatologická

30.4.2014
LSPP pre dospelých - 
ambulantná

LSPP pre deti - 
ambulantná

Hulaj všetci LSPP 
stomatologická

NE/SÚHLAS
Dátum vyhotovenia 28.2.2014 Vyhotovil: .........................MUDr. Hulaj                                  MUDr. Július Zbyňovský, MPH

samosprávneho kraja..............................


