
Na základě předložení Karty beNefitů získáte slevy u našich partnerů: Vážení zaměstnanci,
vedení Nemocnice Šumperk a.s. kontinuálně pracuje na 
posílení atraktivity zaměstnavatele a spokojenosti svých 
zaměstnanců. Vybudovali jsme pro Vás široké portfolio 
benefitů a neustále hledáme nové možnosti rozšíření.

Těšíme se, že Vám můžeme nabídnout další z řady slev 
v podobě Karty benefitů.

O co jde?
 u vybraných subjektů/obchodníků jsme pro Vás  

 vyjednali možnost nakupovat zboží a čerpat služby  
 se slevou.

Jaké jsou podmínky 
pro přidělení karty benefitů?

 zaměstnanec pracuje na základě pracovní smlouvy  
 v pracovním poměru

 zaměstnanec je v evidenčním stavu
 zaměstnanec má sjednán pracovní úvazek minimálně  

 v rozsahu 0,600
 zaměstnanec není ve zkušební době

Kde si mohu kartu benefitů 
vyzvednout?

 Karta bude pro Vás připravena k vyzvednutí na perso-
nálním a mzdovém oddělení v pracovní dny, kontakt: Soňa 
Pustinová (kl. 4562, email: sona.pustinova@nemocnicesum-
perk.cz).

 zaměstnanec přebírá kartu osobně proti podpisu
 karta je nepřenosná
 noví zaměstnanci si budou moci kartu vyzvednout  

 ihned po ukončení zkušební doby

Kde mohu čerpat slevy?
 seznam aktuálních obchodníků bude průběžně 

 doplňován, vždy aktuální přehled naleznete:
 www.nemocnicesumperk.cz

 Intranetu NŠ
 v tištěné brožuře v prostorách budovy ředitelství

Kdy mohu začít slevy čerpat?
 čerpání můžete zahájit ihned předložením karty 

u obchodníka

Jaká je platnost karty benefitů?
 platnost karty trvá ode dne vydání po celou   

dobu trvání pracovního poměru za podmínky splnění  
všech uvedených podmínek pro přidělení karty
 

Zdravotnické potřeby
Výdejna a prodejna se nachází přímo v areálu nemocnice, 
nabízí široký sortiment zdravotnických prostředků.  

 sleva 10 % na veškeré zboží
 www.mapomedical.cz

 
Lékárna 
Lékárna se nachází v pavilonu R, klientskou kartu lékárny 
obdrží každý zaměstnanec na vstupním školení.

 sleva 5-7%
 www.lekarna.nemocnicesumperk.cz

bowling blue Star, el Paso bowling
Zábavné centrum Bowling Blue Star v Šumperku a El Paso 
bowling v Zábřehu nabízí příjemné prostředí a velikou kon-
centraci zábavy v podobě bowlingu, šipek, biliardu, simulátorů, 
air hockey, stolního fotbalu, jukeboxu a další zábavy. O Vaše 
pohodlí se postará plně profesionální obsluha a personál. 

 sleva 30% na hru bowlingu dle podmínek umístě- 
 ných na intranetu a webu nemocnice
 www.bowlingsumperk.cz 

Zdravé spaní Postřelmov „U Dvořáka“ 
Zaměřeni na kvalitní české výrobky – zdravotní matrace, postele 
z masívu, lamelové rošty, anatomické polštáře, matracové 
chrániče, antialergické lůžkoviny, prostěradla, povlečení a další. 

 sleva 10 % na veškerý sortiment 
 www.zdrave-spani.cz

David Hiller
Poskytuje návrh celkové koncepce řešení interiéru - definice 
vhodného stylu, barevného schématu a celkové dispozice.  Ná-
vrh prostorového řešení interiéru, 2D, 3D vizualizace. Kompletní 
výběr použitých materiálů, povrchových úprav, podlahových 
krytin, obkladů, nábytku, dekorací a dalších. 

 sleva 30% na veškeré služby a úvodní konzultace  
 sloužící k důkladnému pochopení klientových  
 potřeb a přání
 www.davidhiller.co

Hevos
Společnost HEVOS úspěšně buduje své renomé na tuzemském 

trhu už dvě desetiletí. Patří mezi nejvýznamnější výrob-
ce zakázkových kuchyní na střední Moravě. Kromě návrhů, 
výroby a montáže kuchyní zprostředkovává přes svá studia 
prodej sedacích souprav, vestavěných skříní, obývacích pokojů, 
ložnic, kancelářského nábytku a doplňků do bytu.

 sleva 10% na výrobu kuchyňské linky a 5% sleva  
 na sedací soupravy, postele, kancelářské židle a  
 ostatní nabízené produkty
 www.hevos.cz

relax centrum Kolštějn
„Vytváříme svět, kam Vaše starosti nepatří.“Nejoblíbenější 
wellness hotel Olomouckého kraje za rok 2017. Kromě návštěvy  
wellness zařízení, bazénu se slanou vodou a protiproudem, 
můžete zažít jedinečné a originální saunové ceremoniály 
a komentovanou prohlídku minipivovaru spojenou přímo 
s degustací ve sklepě. Polopenze, masáž, bowling a další 
výhody v ceně speciálního pobytového balíčku na 3 dny. 
Turistická karta Jeseníky RegionCard obsahující další slevy 
napříč Jeseníky jako bonus.

  Sleva na rekreační pobyty pro 2 osoby -  43% přes
 týden / 32% přes víkend. Konkrétní nabídku balíčku 
 a podmínky naleznete na intranetu a webu nemocnice.
 www.relaxkolstejn.cz

Zámecká oranžerie bludov
Nabízí prodej zahradních výpěstků vlastních, ovocné stro-
my a keře, pokojové květiny, dřeviny, květinová aranžmá, 
veškeré květinové vazby (svatební, smuteční a jiné), hnoji-
va, dárkové předměty, rozvoz květin do domu a další.

 sleva 10% na veškerý sortiment
 www.lesybludov.cz

Zábřežská kulturní, s.r.o.
Společnost byla založena v roce 2006. Provozuje zábřežský 
kulturní dům a kino Retro, zajišťuje provoz turistického infor-
mačního centra a vydávání městského zpravodaje. Společnost 
se zaměřuje na pořádání kulturních a společenských akcí, které 
jsou určeny pro všechny věkové kategorie. Každoročně jich 
bývá více než 120, jejich celková návštěvnost se pohybuje 
kolem 50.000 lidí. Vstupenky na akce Zábřežské kulturní 
lze zakoupit v prodejních místech v Zábřehu, Šumperku, 
Mohelnici, Hanušovicích a ve Štítech. Více informací o akcích 
a prodejních místech nabízejí webové stránky  

 sleva 15% na vstupenku 
 www.kulturak.info

Kdy musím kartu benefitů vrátit?
 V případě skončení pracovního poměru je zaměstnanec  

 povinen kartu odevzdat společně s výstupním listem na  
 personálním a mzdovém oddělení nejpozději v poslední  
 den pracovního poměru.

Mohou zaměstnanci ovlivnit 
nabídku slev?

 Budeme rádi, když nás budete kontaktovat, jaké služby 
byste rádi navštěvovali a my se budeme snažit vám zajistit 
výhody i zde. Pište prosím na email: klestincova@mapom.cz

Věříme, že Vás nový benefit potěší a dovolujeme si připome-
nout, že plný výčet benefitů společnosti Nemocnice Šumperk 
a.s., naleznete na intranetu nemocnice.  
 Vedení nemocnice

ZaMĚStNaNeCKÉ 
beNefity
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