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Správa o činnosti Mestskej polikliniky Sereď, s.r.o. 
 pre Mestské zastupiteľstvo v Seredi  od roku  2009 po súčasnosť  

 
 

Predloženie  správy  v požadovanej  štruktúre  je  nad  rozsah  zmluvných  práv  a povinností 
nadobúdateľa, viď bod 7 – Práva a povinnosti nadobúdateľa v Zmluve o prevode obchodného podielu zo 
dňa  9.12.2008  .Ambíciou  tejto  správy  je  informovať  o základných  východiskách  činnosti  polikliniky    a 
niektorých  špecifikách  polikliniky  a  podmienkach  poskytovania  a preplácania  zdravotnej  starostlivosti 
z verejného zdravotného poistenia  na základe zákona č.577/ 2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti 
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 

 
Spoločnosť  ProCare  je  jediná  sieť  moderných  polikliník  na  Slovensku  s novým  prístupom 

k starostlivosti  hradenej  z verejného  zdravotného  poistenia.  Zamestnáva  kvalitných  odborníkov  a 
disponuje najmodernejším technickým vybavením.  Spoločnosť ProCare od  prevzatia polikliniky od mesta  
plánovala  implementáciu  karty  klienta ProCare    ‐  systém    celoročnej  zdravotnej  starostlivosti,  ktorý by   
zabezpečil pre klientov nadštandardný  servis   a  zdravotné  služby bez  čakania,  rovnako ako v ostatných 
poliklinikách v sieti ProCare. Zo strany klientov polikliniky nebol záujem o implementáciu hore citovaného 
systému    celoročnej  zdravotnej  starostlivosti  a z tohto  dôvodu  sa  v poliklinike  neimplementoval 
nadštandardný  servis  a prevádzka  polikliniky  je  v štandardnom  systéme.  Napriek  tejto  skutočnosti  
spoločnosť  ProCare    s cieľom  skvalitnenia  zdravotníckych  služieb  investovala  nad  rozsah  zmluvných 
povinností do polikliniky 199 279,08 € (s DPH). Mesto Sereď od roku 2008 po súčasnosť do majetku mesta 
‐ budovy polikliniky neinvestovala žiadne finančné zdroje.   
 

 
 
  Zmluvou o prevode obchodného podielu zo dňa 9.12.2008 ‐  uzatvorenej medzi ProCare a Mestom 

Sereď, sa riešili : 
‐ prevod obchodného podielu,  zaplatenie odplaty za prevádzaný obchodný podiel vo výške 531 102,70 

EUR – úloha bola splnená v plnom rozsahu, 
‐ investovať do majetku spoločnosti min. 524 463,92 EUR  (s DPH) – úloha nad rozsah zmluvy vo výške 

199 279,08 EUR (s DPH), 
‐ v nehnuteľných priestoroch, ktoré sú predmetom nájomnej zmluvy zabezpečiť po dobu 10 (desiatich) 

rokov  odo  dňa  účinnosti  tejto  zmluvy  zachovanie  minimálne  súčasného  rozsahu  poskytovania 
zdravotnej  starostlivosti    v   Spoločnosti  vykonávanej  Spoločnosťou  a/alebo  oprávnenými 
poskytovateľmi  príslušného  druhu  poskytovanej  zdravotnej  starostlivosti  tak,  aby  bolo  zabezpečené 
poskytovanie  primárnej  ambulantnej  zdravotnej  starostlivosti,  sekundárnej  ambulantnej  zdravotnej 
starostlivosti,  zariadenia  spoločných  vyšetrovacích  a liečebných  zložiek,  agentúry  domácej 
ošetrovateľskej  starostlivosti,  lekársku  službu  prvej  pomoci  a to  minimálne  v počte  19  (devätnásť 
ambulancií) – úloha splnená, spoločnosť prevádzkuje 30 ambulancií.  
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I. ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   
 
Zdravotnú  starostlivosť  poskytuje  poliklinika  v súlade  s uzavretými  zmluvami  so  zdravotnými 

poisťovňami.  
Zdravotné poisťovne uzatvárajú zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti    len za podmienky, 

že  poskytovatelia  súhlasia  s obvyklou  cenou  a nie  s cenou  ekonomicky  odôvodnenou  a s určeným 
rozsahom limitu na poskytovanie zdravotníckych služieb.  

Za  roky  2009‐2012  poliklinika  Sereď  realizovala  zdravotné  výkony,  ktoré  zdravotné  poisťovne 
neuhradili v celkovom finančnom objeme 80 599 € (viď bod I.2). 
 

V poliklinike   poskytujeme,   napriek hore  citovanej  skutočnosti,  zdravotnú  starostlivosť v  súlade  so 
zmluvou o prevode obchodného podielu v nehnuteľných priestoroch počas celej doby nájmu.  

Spoločnosť    ProCare  postupne  v poliklinike  vytvára  kvalitnejšie  materiálno‐technické  a mzdové 
podmienky pre  zamestnancov,  ale  vzhľadom  ku  skutočnosti,  že povolanie  lekár  je  slobodné povolanie,  
hneď  po  prevode  obchodného  podielu  v marci  2009    dvaja  lekári  poskytujúci  primárnu    zdravotnú 
starostlivosť  ukončili  pracovný  pomer  s poliklinikou  a v roku  2010  sa  odštátnili  lekári  špecializovanej 
ambulantnej starostlivosti  – diabetológ,  internista a neurológ. Poznamenávame, že rozsah poskytovania 
zdravotnej  starostlivosti  sa  v Seredi  neznížil,  nakoľko  lekári  zostali  v sieti  zdravotnej  starostlivosti  a  
 poskytujú zdravotnú starostlivosť v Seredi.  

Spoločnosť  ProCare  v poliklinike    venovala  zvýšenú  pozornosť  rozšíreniu  rozsahu  poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti. Personálne sa   stabilizovala, postupne   rozširovala úväzky  lekárom, aby pokryla  
zvýšené požiadavky  klientov v odborných ambulanciách. 
  Ako  nová  aktivita  bola  v roku  2011  pre  celú  spádovú  oblasť  otvorenie  kardiologickej  ambulancie  
(v minulosti v tomto regióne   táto starostlivosť bola zanedbávaná),  je poskytovaná komplexná zdravotná 
starostlivosť,  kde  vykonávame  echokardiografické  vyšetrenie,  EKG  vyšetrenie  v  pokoji,  ako  aj  počas 
fyzikálne  definovanej  a  reprodukovateľnej  záťaže  s  nepretržitou  kontrolou,  takisto  dlhodobé 

monitorovanie  EKG  (Holter  EKG).  V  apríli  2012  sme  kardiologickú  ambulanciu  vybavili  prístrojovou 
technikou Ergoselect Ergoline  a  zdravotnú starostlivosť sme rozšírili o ergometrické vyšetrenie.  

Rovnalo v neurologickej ambulancii sme rozšírili komplexnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti 
pre  spádovú oblasť, prístrojovou  technikou Truscan EEG‐ EMG vykonávame vyšetrenia,     ktoré doteraz 
vykonávala  FN Trnava a okolité nemocnice.  

Zrekonštruovaním  fyziatricko‐rehabilitačného pracoviska sme vytvorili kvalitné materiálno technické 
podmienky  pre    liečebnú  starostlivosť,  čo  ovplyvnilo  aj  zvýšený    záujem  poistencov  o  poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti.  

V súvislosti s nárastom USG a mamografických  vyšetrení sme od októbra 2012 získali na rádiologické 
pracovisko lekára na plný úväzok. Naše rádiologické pracovisko  poskytuje zdravotnú starostlivosť pre celú 
spádovú oblasť mesta Sereď. Mamografické vyšetrenia  sa  realizujú do 3 pracovných dní a sonografické  
vyšetrenie do 14 dní. 

V marci 2012 bol uvedený do prevádzky nový prístroj v biochemickom  laboratóriu–  Imunochemický 
analyzátor, ktorým sme rozšírili spektrum výkonov o  imunochemické vyšetrenia hormónov štítnej žľazy a 
imunoglobulínov. 

 
 
 
 
 
 
I. 1.Prehľad poskytovania zdravotnej starostlivosti v nehnuteľných priestoroch polikliniky 
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Zoznam vlastných ambulancií 
ambulancia – odbor   Stav  

k 9.12.2008 
Stav 
k 1.5.2013 

Poznámka  k lekárom,  ktorí  rozviazali  pracovný  pomer 
v poliklinike  (odchod  do  súkromnej  praxe,  odchod  do 
dôchodku)  od  dátumu  prevodu  obchodného  podielu 
polikliniky do spoločnosti ProCare   
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primárna zdravotná starostlivosť 

všeobecné lekárstvo  4  4,00  2  2,00 lekári naďalej poskytujú zdravotnú starostlivosť  v odbore 
v súkromných ambulanciách  v Seredi  
(rozviazanie prac. pomeru ‐ marec 2009) 

gynekológia a 
pôrodníctvo 

2  2,00  2  2,00

stomatológia  1  1,00  1  1,00

spolu  7  7,00  5  5,00

sekundárna zdravotná starostlivosť 

interné lekárstvo  2  2,00  1  1,00 lekár naďalej poskytuje zdravotnú starostlivosť  v odbore 
v súkromnej ambulancii  v Seredi 
(rozviazanie prac. pomeru ‐ máj 2010) 

pneumológia 
a ftizeológia 

 
1 

 
1,00 

 
1  1,00 

diabetológia,  poruchy 
látkovej  premeny  a 
výživy 

 
 
1 

 
 
1,00 

  lekár naďalej poskytuje zdravotnú starostlivosť  v odbore 
v súkromnej ambulancii  v Seredi; 
(rozviazanie prac .pomeru – máj 2010) 
od  januára 2011 bol  prijatý do pracovného pomeru 
v poliklinike nový diabetológ  s ordinačnými hodinami 2x 
týždenne,  avšak  pre nezáujem pacientov (počet 
vyšetrených pacientov 3‐4 denne)  v júni 2011 bola 
diabetologická ambulancia zrušená 

kardiológia      1  0,70 rozšírenie zdravotníckych služieb o špecializačný odbor od 
1.9.2011 

chirurgia  1  1,00  1  0,80 predchádzajúci lekár naďalej poskytuje zdravotnú 
starostlivosť v odbore v súkromnej ambulancii v Seredi,  
(rozviazanie prac. pomeru – február 2010) 
následne poliklinika získala chirurga na úväzok 0,80   

ortopédia  1  0,50  1  0,50 predchádzajúci lekár naďalej poskytuje zdravotnú 
starostlivosť v odbore v súkromnej ambulancii v Trnave,  
(rozviazanie prac. pomeru – január 2011) 
následne poliklinika získala ortopéda na úväzok 0,50 

oftalmológia  1  1,00  1  0,72 lekár v časti úväzku (od januára 2010) poskytuje  zdravotnú  
starostlivosť v odbore v súkromnej ambulancii v Seredi            

otorinolaryngológia  1  1,00    lekár naďalej poskytuje zdravotnú starostlivosť  v odbore 
v súkromnej ambulancii  v Seredi 
(rozviazanie prac. pomeru – jún 2009) 

dermatovenerológia  1  1,00  1  1,00

neurológia  1  0,64  1  0,20 predchádzajúci lekár naďalej poskytuje zdravotnú 
starostlivosť v odbore  v súkromnej ambulancii v Seredi 
(rozviazanie prac. pomeru – máj 2010) 
následne poliklinika získala neurológa na úväzok 0,20 

psychiatria  1  0,40  1  0,80 rozšírenie ordinačných hodín z dvoch dní na štyri dni v 
týždni 

logopédia  1  1,00  1  1,00

spolu  12 10,54  10 7,72

spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 
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rádiológia  1  0,20  1  1,20 získanie ďalšieho rádiológa od mája 2009 na úväzok 0,80 
a od októbra 2012 na úväzok 1,00 

fyziatria, balneológia 
a liečebná 
rehabilitácia 

1  0,80  1  0,65

laboratórium klinickej 
biochémie 

1    1 

Spolu  3  1,00  3  1,85
           

ADOS  1    1 

Spolu celkom  23 18,54  19 14,57

LSPP pre dospelých  1      zrušená od 1.8.2011 z dôvodu neefektívnosti

Zoznam ambulancií v podnájme 
primárna zdravotná starostlivosť 

všeobecné lekárstvo  1    2 

pediatria  5    6 

stomatológia  2    1 

gynekológia a 
pôrodníctvo 

 
1 

   
1 

spolu  9    10

sekundárna zdravotná starostlivosť 

akupunktúra      1 

spolu      1 

Spolu celkom  9    11  

Poskytovaná ZS 
spolu 

 
33 

   
30 

 

 
Spoločnosť ProCare sa v zmluve o prevode v čl. 7.9  zaviazala, že : „v nehnuteľných priestoroch, ktoré sú 
predmetom  nájomnej  zmluvy  zabezpečiť  po  dobu  10  (desiatich)  rokov  odo  dňa  účinnosti  tejto  zmluvy 
zachovanie  minimálne  súčasného  rozsahu  poskytovania  zdravotnej  starostlivosti    v Spoločnosti 
vykonávanej  Spoločnosťou  a/alebo  oprávnenými  poskytovateľmi  príslušného  druhu  poskytovanej 
zdravotnej  starostlivosti  tak,  aby  bolo  zabezpečené  poskytovanie  primárnej  ambulantnej  zdravotnej 
starostlivosti,  sekundárnej  ambulantnej  zdravotnej  starostlivosti,  zariadenia  spoločných  vyšetrovacích 
a liečebných  zložiek,  agentúry  domácej  ošetrovateľskej  starostlivosti,  lekársku  službu  prvej  pomoci  a to 
minimálne v počte 19 (devätnásť ambulancií)“.  
V súčasnosti sa v poliklinike poskytuje zdravotná starostlivosť v 30 ambulanciách. 
Podrobný prehľad ordinačných hodín lekárov v zamestnaneckom pomere – v prílohe. 

 
 
 
I. 2. Zmluvy so zdravotnými poisťovňami na poskytovanie  zdravotnej   starostlivosti  

 
Poliklinika  poskytuje  zdravotnú  starostlivosť súlade  s uzatvorenými    zmluvami    s nasledovnými  
zdravotnými poisťovňami :  
 

Spoločná zdravotná poisťovňa 
2009 

Apollo zdravotná poisťovňa 

Všeobecná zdravotná poisťovňa 

2009 ‐ 2012 Dôvera zdravotná poisťovňa 

Union zdravotná poisťovňa 

 

Akceptované výkony zdravotnej starostlivosti  
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‐ neuhradené z dôvodu prekročenia zmluvných objemov 

Všetky zdravotné poisťovne 

rok 

Akceptovaná suma 
za výkony zdravotnej 

starostlivosti          
v € 

Uhradená suma za 
výkony zdravotnej 

starostlivosti         
v € 

Uhradená suma 
ročné doúčtovanie 
do výšky voľného 

zmluvného 
objemu  v € 

Uhradená suma za 
výkony zdravotnej 
starostlivosti + 

ročné doúčtovanie  
spolu               
v € 

Rozdiel uhradená 
suma spolu ‐ 

akceptovaná suma = 
neuhradená suma  za 
výkony zdravotnej 
starostlivosti nad 
zmluvný objem 

2009  1 298 787  1 282 917  0  1 282 917  ‐15 871 € 

2010  1 123 854  1 122 782  0  1 122 782  ‐1 072 € 

2011  1 123 869  1 078 859  11 103  1 089 961  ‐33 908 € 

2012  1 221 150  1 175 746  15 655  1 191 401  ‐29 749 € 

Spolu  4 767 660  4 660 304  26 757  4 687 061  ‐80 599 € 

z toho Všeobecná zdravotná poisťovňa 

rok 

Akceptovaná suma za 
výkony zdravotnej 

starostlivosti          
v € 

Uhradená suma za 
výkony zdravotnej 

starostlivosti          
v € 

Uhradená suma 
ročné doúčtovanie 
do výšky voľného 
zmluvného objemu  

v € 

Uhradená suma za 
výkony zdravotnej 
starostlivosti + 

ročné doúčtovanie   
spolu               
v € 

Rozdiel uhradená 
suma spolu ‐ 

akceptovaná suma = 
neuhradená suma  za 
výkony zdravotnej 
starostlivosti nad 
zmluvný objem 

2009  981 630  974 564  0  974 564  ‐7 066 € 

2010  973 755  973 641  0  973 641  ‐114 € 

2011  973 370  932 162  11 103  943 265  ‐30 105 € 

2012  1 013 037  976 476  15 655  992 130  ‐20 906 € 

Spolu  3 941 791  3 856 843  26 757  3 883 600  ‐58 191 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Manažment polikliniky v spolupráci s vedením   ProCare  každoročne predkladá žiadosti  na zdravotné 

poisťovne  o úpravu  rozsahu  limitov  na  poskytovanie  zdravotnej  starostlivosti,  ale  vzhľadom  na 
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obmedzené  finančné zdroje,   zdravotné poisťovne  len  čiastočne môžu   akceptovať naše požiadavky  ,viď 
prehľad :  

 
 

Zdravotná 
poisťovňa 

typ ZS  Obdobie 
Pôvodný zmluvný 
objem na mesiac 

Žiadosť o zvýšenie 
zmluvného objemu na 

mesiac‐návrh  

Schválený zmluvný 
objem na mesiac      

VšZP 

ŠAS  04.2011  30 130 €  39 130 €  30 130 € 

ŠAS 

07.2011 

30 130 €  39 130 €  36 130 € 

RTG  6 850 €  9 700 €  6 850 € 

FBLR  9 900 €  14 000 €  9 900 € 

RTG 
11.2011 

6 850 €  8 000 €  8 850 € 

FBLR  9 900 €  12 000 €  10 900 € 

FBLR 
01.2012 

10 900 €  12 900 €  12 900 € 

Lab.medicína  8 700 €  11 500 €  8 700 € 

ŠAS 

07.2012 

32 130 €  33 430 €  32 130 € 

FBLR  12 900 €  14 900 €  13 900 € 

Lab.medicína  8 700 €  10 700 €  10 200 € 

ŠAS 

04.2013 

32 130 €  35 430 €  34 130 € 

RTG  8 850 €  9 850 €  8 850 € 

Lab.medicína  10 200 €  13 100 €  11 200 € 

Union ZP 

SVLZ  07.2011  1 891 €  2 491 €  2 217 € 

ŠAS  04.2012  2 755 €  2 905 €  2 803 € 

SVLZ  05.2012  2 217 €  3 217 €  2 256 € 

ŠAS 
07.2012 

2 803 €  3 058 €  3 058 € 

SVLZ  2 256 €  2 900 €  2 900 € 

Dôvera ZP  

SVLZ  02.2011  1 640 €  1 800 €  1 800 € 

SVLZ  07.2012  1 800 €  2 000 €  2 000 € 

ŠAS  04.2012  4 523 €  4 872 €  4 872 € 

ŠAS   06.2012  4 872 €  6 617 €  6 617 € 

ŠAS   07.2012  6 617 €  7 992 €  7 992 € 

ŠAS  02.2013  7 992 €  8 292 €  8 292 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rovnako sa obracia na zdravotné poisťovne   o úpravu  rozsahu úväzkov pre  lekárov, nakoľko   zdravotné 
poisťovne  určujú  výšku úväzku, viď prehľad k 1.5.2013 : 
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Odbornosť   Typ ZS 

Úväzok 
schválený 

VšZP 

Skutočný 
úväzok 

všeobecné lekárstvo  VAS  2,00 2,00

gynekológia a pôrodníctvo  ŠAS GYN  2,00 2,00

ADOS, ošetrovateľstvo  ADOS  1,60 1,60

stomatológia (+JZS)  STOM  1,00 1,00

vnútorné lekárstvo  ŠAS  1,00 1,00

pneumológia a ftizeológia  ŠAS  1,00 1,00

neurológia  ŠAS  0,20 0,20

psychiatria  ŠAS  0,40 0,80

chirurgia (+JZS)  ŠAS  0,80 0,80

ortopédia (+JZS)  ŠAS  0,40 0,50

oftalmológia (+JZS)  ŠAS  0,80 0,80

dermatovenerológia  ŠAS  1,00 1,00

fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  ŠAS  0,30 0,68

kardiológia  ŠAS  0,20 0,70

klinická logopédia  ŠAS  1,00 1,00

rádiológia (+JZS)  SVLZ  1,00 1,20

fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia  SVLZ  0,30 0,68

laboratórna medicína  SVLZ  1,00 1,00

  

  

  
Listom zo dňa 11.7.2012 sme žiadali Všeobecnú zdravotnú poisťovňu o zvýšenie úväzkov lekárskych miest 
v odboroch: 

 
- psychiatria z pôvodného úväzku 0,40 na 0,60 
- ortopédia z pôvodného úväzku 0,40 na 0,50 
- fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia z pôvodného úväzku 0,30 na 0,48 
- kardiológia z pôvodného úväzku 0,20 na 0,70 
 
Žiadosti zo strany  zdravotnej poisťovne  nebolo vyhovené. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. PODNÁJOM  PRIESTOROV 
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V zmysle  nájomnej  zmluvy  zo  dňa  9.12.2008  uzatvorenej  medzi  Mestom  Sereď  a Mestskou 
poliklinikou Sereď, s.r.o. ‐ bol  poliklinike  daný súhlas  na prenechanie časti majetku do podnájmu tretích 
osôb  za  účelom  poskytovania  zdravotnej  starostlivosti  alebo  poskytovania  iných  služieb.  Vzhľadom  na 
vysoké prevádzkové náklady venujeme systematickú pozornosť efektívnemu využívaniu priestorov, o čom 
svedčí uvedený prehľad.  

 

Prenajaté priestory   Stav k 9.12.2008 Stav k 1.5.2013

Počet m2 Počet m2 

Priestory, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť    515,10    599,56 

Priestory, v ktorých sa poskytujú služby súvisiace 
s poskytovaním zdravotnej (zdrav. potreby, protetika, 
dopravno‐zdravotná služba, RZP ...) 

  418,50    594,50 

Lekáreň     122,00 

Ostatné priestory (kancelárie, bufet, garáže )     260,40    265,05 

Spolu  1 194,00 1 581,11 

rozdiel  + 387,11  

 
 
 
III. INVESTÍCIE  
 
Investície v rokoch 2009 – 2010 
 

Na  základe  zmluvy o prevode obchodného podielu  zo dňa 9.12.2008  ‐   uzatvorenej medzi Procare 
a Mestom Sereď, spoločnosť Procare sa zaviazala  investovať za obdobie 2  rokov od uzatvorenia zmluvy 
minimálne  524.463,92  EUR    do  stavebných  úprav  a prístrojového  vybavenia  polikliniky  (v pomere:  
stavebné  úpravy  25  %,  prístrojové  vybavenie  75%),    za  účelom  zachovania    a/alebo  rozšírenia 
dohodnutého rozsahu zdravotnej starostlivosti ( viď bod 7.7 zmluvy) 

 
Splnenie záväzku  

 
s DPH  Investície  za  obdobie  2  rokov  od  uzatvorenia 

zmluvy, t.j.  od 9.12.2008 – 8.12.2010 
Investície  za obdobie :           
9.12. 2010 – 31.12.2010 

  Záväzok  
EUR  

Skutočnosť
EUR 

Prekročenie 
záväzku  EUR 

EUR 

Prístrojové vybavenie   393 347, 94 395 779,28 2  431,34  

Stavebné úpravy  131 115,98 163 232,56 32 116,58 22 319,24 

Spolu  524 463,92 559 011,84 + 34 547,92 22 319,24 

 
 
Nad rozsah zmluvy do 31.12.2010 spoločnosť  ProCare preinvestovala 56 867,16 eur, t.j . celkový objem 
preinvestovaných prostriedkov v rokoch 2009 a 2010 bol : 581 331,08 EUR. 

  
Najvýznamnejšie investičné projekty v rokoch 2009 – 2010 : 
- rekonštrukcia 1. poschodia Bloku D ‐ ambulancie ŠAS          74 037,77 EUR 
- vybudovanie verejnej lekárne, úpravy vstupného vestibulu        60 089,68 EUR 
- rekonštrukcia RTG pracovísk, vybudovanie mamografického pracoviska    39 364,56 EUR 

- rekonštrukcia serverovne                 12 059,79 EUR   
 

Celkové  investície  do  prístrojového  vybavenia  polikliniky  pozostávajú  z desiatok  položiek:  
od drobných prístrojov a zariadení, vybavenie ambulancií, cez počítače, nábytok až po ťažkú zdravotnícku 
techniku typu USG a RTG prístrojov.  
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Objem preinvestovaných prostriedkov v roku  2011 nad rozsah zmluvy  
 
Investície   EUR (bez DPH) EUR (s DPH) 

Stavebné úpravy : 
-  rekonštrukcia fyziatricko‐rehabilitačného oddelenia 

48 831,01 58 597,21 

Prístrojové vybavenie 
-  ultrazvuk, na kardiologickú ambulanciu 
-  Holter systém na kardiologickú ambulanciu 
-  tlakový holter na internú ambulanciu 
-  germicídne žiariče na zubnú ambulanciu 
-  drobný majetok (tlakomery, váhy) 

20 978,99 25 174,79 

Výpočtová technika   4 080,00  4 896,00 

Spolu   73 890,00 88 668,00 

 
 
Objem preinvestovaných prostriedkov v roku 2012 nad rozsah zmluvy  
 
Investície   EUR (bez DPH) EUR (s DPH) 

Stavebné úpravy : 
-   úprava technológie  a  merania regulácie plynovej kotolne   
  s cieľom   úspory a efektívnosti zdrojov  

14 432,93  
 

17 319,52 

Prístrojové vybavenie 
‐ ergometer s príslušenstvom 
‐ autokláv , balička nástrojov na zubnú ambulanciu 
‐ vyvolávací automat na rádiologické oddelenie 
‐ manipulačné ležadlá na ortopedickú ambulanciu a FBLR 
‐ prístroj na podávanie plynových injekcií na FBLR 
‐ oscilačná píla na chirurgickú ambulanciu 
‐ pulzný oxymeter na pľúcnu ambulanciu 
‐ drobný majetok (tlakomery, digitálne váhy, elektrokauter )  

13 415,03 16 098,04 

Výpočtová technika   1 421,92  1 706,30 

Vybavenie zubnej ambulancie nábytkom   2 973,33  3 568,00 

Spolu   32 243,21 38 691,86 

 
 
Objem preinvestovaných prostriedkov v roku 2013 nad rozsah zmluvy  
 
Investície   EUR (bez DPH) EUR (s DPH) 

Prístrojové vybavenie 
‐ defibrilátor  na kardiologickú ambulanciu 
‐ EKG prístroj na kardiologickú ambulanciu 
‐ EEG‐EMG prístroj na neurologickú ambulanciu 

11 708,33
 

14 050,00 

Výpočtová technika      835,05   1 002,06 

Spolu   12 543,38 15 052,06 

 
 
 
IV.  BEŽNÉ OPRAVY NA PRENAJATOM MAJETKU 
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V súlade  s nájomnou  zmluvou  uzatvorenou   medzi Mestskou  poliklinikou  Sereď,  s.r.o.    a Mestom 
Sereď zo dňa 9.12.2008 – poliklinika počas doby nájmu zabezpečuje bežné opravy na majetku  tak,  aby ho 
udržiavala  v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie.  
 

Náklady na bežné opravy majetku  (bez DPH):   
 

rok 2009 :  24 235,18 EUR 
rok 2010 :   18 256,66 EUR 
rok 2011 :   10 743,90 EUR 
rok 2012 :   14 081,32 EUR 

 
Náklady boli vynaložené hlavne na   : maľovanie priestorov, výmenu PVC podláh, opravy zatekajúcej 

strechy, odstránenie nedostatkov zistených protipožiarnou kontrolou, drobné údržbárske práce a iné.  
 
 

 
V. ZÁVER 
 

Hlavný  poslaním  spoločnosti  ProCare  je  vytvoriť  materiálno‐technické  a mzdové  podmienky  pre 
zamestnancov  a   poskytovať  kvalitnú    zdravotnú  starostlivosť  v poliklinike pre obyvateľov mesta  Sereď 
a jej  spádovú  oblasť.  Systematicky  vzdelávať  lekárov  a sestry,  obnovovať  medicínsku  techniku  a tým 
skvalitňovať  diagnostiku,  nezadlžovať  polikliniku  a plniť  daňové  a odvodové  povinnosti.    Poliklinika 

zabezpečuje  krytie  svojich  nákladov  na  mzdy,  odvody  do  poisťovní,  údržbu  objektov    zo  zdrojov  
zdravotných poisťovní,  z poplatkov od klientov, z príjmov  nájmov a z dotácie od spoločnosti ProCare. 
Poliklinika  nie  je  dotovaná  prostredníctvom  štátneho  rozpočtu,  ani  nedostáva  príspevok  na  prevádzku 
a na  obnovu  prístrojov  z mesta,  resp.  VÚC.  Bez  dotácie  spoločnosti  ProCare  by  nemohla  poskytovať 
zdravotnú  starostlivosť  v súčasnom  rozsahu  a neposkytovala  by  zdravotnú  starostlivosť    nad  rozsah 
zmluvných objemov. 
 

 
V Seredi, 28.5.2013 
 
 
 
Waldemar Krzysztof Kmiecik                      Ing. Kornélia Horváthová, PhD., MPH 
                konateľ                                                                                                       konateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha:  
- tabuľka  (prehľad ordinačných hodín, počty pacientov) 


