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Správa o činnosti Mestskej polikliniky Sereď, s.r.o. 
 za obdobie 2011 – I. Q. 2012 

 
 

V súlade so zmluvou o prevode obchodného podielu zo dňa 9.12.2008 uzatvorenej medzi 
Mestom Sereď a ProCare a.s. - je zachované poskytovanie zdravotnej starostlivosti v primárnej 
a sekundárnej zdravotnej starostlivosti, zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných 
zložkách, agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti. 

 
         V súčasnosti je rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulantnej 
starostlivosti v  5 ambulanciách,  v špecializovanej ambulantnej starostlivosti v  10 ambulanciách, 
SVLZ na 3 pracoviskách a ADOS 1 pracovisko - celkom v počte 19 a na poliklinike v budove 
v prenájme sú súkromné ambulancie pre všeobecnú ambulantnú starostlivosť v počte 10 
ambulancií. 

 
V súlade  s ods. 3.4 Nájomnej zmluvy zo dňa 9.12.2008 uzatvorenej medzi Mestom Sereď 

a Mestskou poliklinikou Sereď s.r.o.  a jej dodatkov č. 1,2,3 v roku  2011  - Mestská poliklinika 
Sereď uskutočnila bežné opravy na majetku,  viď ods. 1.1 písmeno e) nájomnej zmluvy, v celkovej 
výške 10 743,90 € bez DPH prostredníctvom externých dodávateľov špecializovaných služieb. 
Náklady súviseli hlavne s výmenou podlahy na rádiologickom oddelení a v ambulancii tuberkulózy 
a pľúcnych chorôb. Ďalej boli vykonané aj činnosti spojené údržbou elektroinštalácie, maliarske 
a iné údržbárske práce. Nad rámec vyššie spomínanej čiastky, bola časť drobných údržbárskych 
prác realizovaná svojpomocne internými zamestnancami vo výške 819,88 €.  

Okrem opráv a údržby, Mestská poliklinika Sereď investovala v roku 2011 do technického 
zhodnotenia prenajatej budovy čiastku 48 831,01 € bez DPH a zabezpečili sme  investíciu do úplnej 
rekonštrukcie priestorov pre fyziatricko – rehabilitačné oddelenie. Súbežne sme doriešili   dlhodobý 
problém  klientov -Informačná tabuľu  v hodnote  1.500 € . 
 

V I.Q 2012 sme realizovali ďalšie technické zhodnotenie - Projekt rekonštrukcie merania 
a regulácie plynovej kotolne,  zameraný na  optimalizáciu nákladov plynovej kotolne. Cena 
realizácie projektu bola 17.280 € vrátane projektovej dokumentácie. Realizáciou projektu 
dosiahneme úsporu  na mzdových nákladoch a nákladoch na plyn. 

 
Investície do prístrojového vybavenia  : 
-  Ultrazvukový prístroj v cene 23.000 €   - kardiologická ambulancia  
-  EKG Holter  v cene 3.500 € - kardiologická ambulancia 
-  Ergometer v cene 4000 € - kardiologická ambulancia  
-  Polohovateľné ležadlo v cene 1.000 € - pracovisko FBLR 

 
V mesiaci apríli 2012 bola vykonaná na poliklinike komplexná  protipožiarna kontrola, z 

ktorej vyplynú dodatočné  náklady   na odstránenie  zistených nedostatkov – ako napr. nákup 
nových  protipožiarnych  dverí, samozatváracích  uzáverov, hasiacich prístrojov a hydrantov, 
skriniek na hasiace prístroje. Predpokladaný náklad  – cca 4 000 €. 
 
 
V Seredi, 29.5.2012                                                   Ing. Kornélia Horváthová, PhD., MPH 
                                                                                                    konateľ a riaditeľ  

 
  


