
Vážení zákazníci, vážení klienti, 

naša spoločnosť na základe Opatrenia vlády zo dňa 18.3.2020 môže mať otvorené Výdajne 

a predajne zdravotníckych pomôcok. Zároveň máme otvorené prevádzky – merné miesta, kde 

pre Vás zhotovujeme individuálne ortopedicko - protetické pomôcky na mieru podľa predpisu 

lekára. 

MERNÉ MIESTA pre individuálne pomôcky    

Ak naše merné miesto nie je otvorené, podľa  závažnosti  potreby  individuálnej pomôcky sa 

môžete objednať na tel.č. 0902 965 609 alebo na mailovej adrese:  j.knapkova@protetika.sk.  

Spätne dostanete termín a najbližšie miesto  k Vášmu bydlisku, na ktorom Vás vybavíme.  Ak Váš 

zdravotný stav nedovoľuje návštevu na našom pracovisku z dôvodu imobility, dohodneme 

návštevu aj v domácom prostredí. 

Naše prevádzky fungujú za prísnych hygienických opatrení ! Konkrétny termín návštevy si 

s Vami telefonicky dohodne ortopedický technik. 

BRATISLAVA – Bojnická 10 ( pracovisko je mimo nemocničných priestorov s bezplatným 

parkovaním )  po - pia 

BANSKÁ BYSTRICA – Cesta k nemocnici 1 (samostatný vstup z ulice)   po-pia 

MARTIN – Škultétyho 1  ( budova mimo nemocnice),  po-pia 

MARTIN –Poliklinika Sénium    po-pia 

BARDEJOV – Nemocnica Sv. Jakuba, samostatná budova v areáli nemocnice  po-pia 

Otváracie hodiny viď www.protetika.sk/pobočky 

Ostatné prevádzky sú otvorené v pôvodných alebo upravených  prevádzkových hodinách ,  

prípadne na objednávku. Pred návštevou si môžete overiť otvorenie  merného miesta na našej 

stránke. 

Zároveň sa chceme poďakovať našim ortopedickým technikom a zamestnancom za prácu  

v rizikovom prostredí, aby ste sa dostali k svojim ortopedicko-protetickým  pomôckam vtedy, 

keď ich najviac potrebujete.  

VÝDAJNE A PREDAJNE  zdravotníckych pomôcok PROTETIKA 

Okrem štandardnej ponuky zdravotníckych pomôcok na poukaz od lekára, si tu môžete zakúpiť 

ochranné rúška, kozmetiku, ortopedické sandále a obuv. Jarná kolekcia detskej obuvi je už 

pripravená. 

 

Naše prevádzky fungujú za prísnych hygienických opatrení v týchto mestách : 

 

BRATISLAVA – len Bojnická 10 ( pracovisko je mimo nemocničných priestorov s bezplatným 

parkovaním ) po – pia od 9,00 – 17,00 
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TREBIŠOV 

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 

MARTIN 

ZLATÉ MORAVCE – pozor len do 13,00 hod. 

LEVICE 

SENICA 

TRENČÍN 

GALANTA 

POVAŽSKÁ BYSTRICA 

RIMAVSKÁ SOBOTA 

SEREĎ 

TRNAVA 

PIEŠŤANY 

ČADCA 

ROŽŇAVA 

ŽILINA 

BANSKÁ BYSTRICA –Nemocnica 

NITRA 

BOJNICE 

Chceme tiež poďakovať našim farmaceutickým laborantom za plné nasadenie aj v rizikovom 

prostredí, aby ste sa dostali k svojim zdravotníckym pomôckam načas.  

Využite preto príležitosť aj na kúpu iného tovaru a jarnej kolekcie detskej obuvi PROTETIKA 

Kids. 
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