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Vízia ProCare 



    ProCare predstavenie    

  

 Preferovaný poskytovateľ sieťovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku a 

službami s pridanou hodnotou pre klienta 

 

 Dominantný poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby. ProCare poskytuje 

PZS pre 700 korporátnych klientov obsluhujúc 105 tisíc zamestnancov na území 

Slovenska  

 

 Jediný sieťový poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti poskytujúci 

starostlivosť pre rôzne typy klientov s komplexnými službami generujúcimi tržby z 

rôznych zdrojov (zdravotné poisťovne, abonentské poplatky, doplnkové služby, PZS) 

pokrývajúc primárnu a špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, široké 

spektrum spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, komplexné prehliadky, 

jednodňovú zdravotnú starostlivosť, ústavnú zdravotnú starostlivosť a pracovnú 

zdravotnú službu. 

 

 

 

 



Zdravotnícke zariadenia ProCare 



Piliere zdravotnej starostlivosti ProCare 

Komfortné služby – infolinka, objednanie, 
prostredníctvom spoločnosti My Care 

Komplexnosť – pod jednou strechou  
a v sieti 

Moderné priestory a vybavenie 

Kvalita – odbornosť a ľudský prístup  

zdravotníckych pracovníkov  



Ponuka produktov ProCare 

Komplexné prehliadky 

Celoročná starostlivosť 

Pracovná zdravotná služba 



ISO 9001 2009 Systém riadenia kvality organizácie 
 

ISO 14001 2005 Systém environmentálneho 
manažérstva 

 

Integrovaný manažérsky systém (IMS) 



Záväzok ProCare, a.s.  

 

Záväzok ProCare voči Mestu Sereď  podľa uzatvorenej zmluvy 

zo dňa 9.12.2008 o prevode obchodného podielu bol nasledovný : 

 

Uhradiť  odplatu za prevedený obchodný podiel vo výške  

531 102,70 EUR  - splnené 

Investovať do majetku spoločnosti minimálne  

524 463,92 EUR (s DPH) - splnené v roku 2010 

Poskytovať zdravotnú starostlivosť po dobu 10 rokov 

minimálne v počte 19 ambulancií – priebežne sa plní 

 



Investície do prístrojového vybavenia 

Celkové investície do prístrojového vybavenia 

v rokoch  2009 - 2014  

boli vo výške  491 864 EUR (bez DPH) na : 

 

 drobné prístroje a zariadenia 

 vybavenie ambulancií nábytkom  

 zdravotnícku techniku – najvýznamnejšie položky :   

skiagrafický rtg prístroj, mamografický prístroj, vyvolávací automat,  

prístroje pre rehabilitáciu, EKG, diagnostické USG prístroje, tlakové 

holtery; 

 komplexnú výmenu počítačovej techniky 



Technické zhodnotenie majetku 

Na technické zhodnotenie majetku v rokoch 2009 - 2014  

sme preinvestovali 280 655 EUR (bez DPH) na : 

 

 rekonštrukciu všetkých ambulancií ŠAS 

  vybudovanie  lekárne  

  úpravu vstupného vestibulu – informačné tabule 

  rekonštrukciu rtg pracovísk a vybudovanie mamografického pracoviska 

  úprava technológie a meranie regulácie plynovej kotolne  

  rekonštrukciu FBLR pracoviska 

  rekonštrukciu strechy bloku E 

  vybudovanie serverovne 

 rekonštrukciu laboratória klinickej biochémie – realizované firmou Alpha 

Medical vo výške 30.247 EUR 

 

 



Bežné opravy na prenajatom majetku 

 

 Náklady na bežné opravy na prenajatom majetku  

 v rokoch 2009 – 2014 :  99 068, 71 EUR (bez DPH) 

 

Náklady boli vynaložené hlavne na :  

maľovanie priestorov, výmena PVC podláh, revízie elektrozariadení, 

plynových zariadení, výťahov, dodanie a montáž klimatizácií, žalúzií, 

drobné opravy,  odstránenie nedostatkov zistených protipožiarnymi 

kontrolami,  



Odberová miestnosť 

Pôvodný stav Súčasný stav 



Odberová miestnosť 

Pôvodný stav Súčasný stav 



Odberová miestnosť 

Pôvodný stav Súčasný stav 



Odberová miestnosť 

Pôvodný stav Súčasný stav 



Čakáreň pred laboratóriom 



Čakáreň pred laboratóriom 



Toalety 



Toalety 



Plánované investície  
 do obnovy prístrojového  vybavenia v roku  2015 

 

Investície do prístrojového vybavenia : 76 250 EUR 

 elektroliečebné prístroje na FBLR : 11 250 EUR 

 počítačový perimeter na očnú ambulanciu : 10 000 EUR 

 drobný majetok do ambulancií (germicídny žiarič, lehátka ...) : 2 000 EUR 

 prístrojové vybavenie urologickej ambulancie : 53 000 EUR 

 

Investície do počítačovej techniky: 6 500 EUR 

 

Celkové investície plánované na rok 2015 : 82 750 EUR 



Plánované investície  
 do technické zhodnotenia majetku v roku 2015 

 

 Investície do technického zhodnotenia majetku :  

    

  rekonštrukcia odberového pracoviska :   3 000 EUR 

 rekonštrukcia sociálneho zariadenia :  4 610 EUR 

 rekonštrukcia strechy bloku A a bloku F (rozpočet) :   12 000 EUR 

 výmena protipožiarnych dverí  (rozpočet): 15 620 EUR 

 

Celkové investície plánované na rok 2015 : 35 230 EUR 

 



Prehľad poskytovania zdravotnej starostlivosti 

Počet ambulancií k : 

9.12.2008          15.2.2011           15.6.2015 

Vlastné ambulancie 

 Primárna zdravotná starostlivosť 7 5  5 

 Sekundárna zdravotná starostlivosť 12 10 10 

 Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 3 3 2 

 ADOS 1 1 1 

Spolu  23 19 18 

 LSPP 1 1 0 

Ambulancie v prenájme 

 Primárna zdravotná starostlivosť 9 9 11 

 Sekundárna zdravotná starostlivosť 0 0 1 

 Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky  0 0 1 

Spolu 9 9 13 

Poskytovaná zdravotná starostlivosť spolu 33 29 31 

 



Vízia poskytovania zdravotnej starostlivosti  

 Kvalitné a komplexné zdravotnícke služby pre celú rodinu na jednom 

mieste blízko vášho domova 

 Špičkové materiálno-technické vybavenie v ambulanciách  

 Výborná dopravná dostupnosť a bezplatné parkovanie 

 Lekáreň priamo v poliklinike 

 Jednoduchá a prehľadná elektronická komunikácia medzi lekármi  

v rámci polikliniky zaručí informovanosť o vašom zdravotnom stave, 

účinnú diagnostiku a poskytnutie kvalifikovanej liečby 



Vízia poskytovania zdravotnej starostlivosti 

 

Našim dospelým a  v niektorých odboroch aj detským klientom 

poskytujeme odbornú starostlivosť v nasledovných odboroch :  

 

 všeobecné lekárstvo, stomatológia, gynekológia,  

 vnútorné lekárstvo, kardiológia, pneumológia a ftizeológia, 

chirurgia, ortopédia, neurológia, oftalmológia,  dermatológia,  

psychiatria, logopédia,  

 rádiológia, mamografia, fyziatria a liečebná rehabilitácia, 

 



 

 

 

 Ďakujem za pozornosť 


