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O NÁS
Společnost AGEL je nejúspěšnějším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední 

Evropě. Zdravotnická zařízení, která jsou součástí skupiny AGEL, poskytují špičkové služby  

v souladu se současnými trendy a disponují nejmodernějším přístrojovým vybavením. Skupinu 

AGEL tvoří desítky společností v České republice a na Slovensku. AGEL provozuje nejen 

nemocnice a polikliniky, ale také síť lékáren, laboratoří, nezdravotnická zařízení a distribuční  

a servisní společnosti.

Kvalita poskytované péče a bezpečí pacientů jsou prioritami, které skupina AGEL klade do 

popředí. Zdravotnická zařízení proto nejenže splňují veškeré zákonem dané standardy, ale nad 

tento rámec mají zavedeny další procesy sledující kvalitu péče, a to v rámci externího sledování.  

Naše služby neustále vylepšujeme a pružně reagujeme na aktuální potřeby pacientů a klientů.

Zájmem skupiny AGEL je sehrávat také významnou roli v oblastech vědy, výzkumu a inovací. 

Součástí skupiny je proto i Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, který se vědou a výzkumem 

zabývá. Společnost AGEL myslí i na nejpotřebnější z nás, a proto v roce 2011 založila NADACI 

AGEL, jejímž cílem je podpora osob, které se ocitnou v těžké životní situaci. 

Skupina AGEL také provozuje střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu zdravotnickou 

v Ostravě-Koblově, v Českém Těšíně a v Přerově. Vzdělávají se zde studenti v maturitních oborech 

zdravotnický asistent (praktická sestra), laboratorní asistent a zdravotnické lyceum, a to jak  

v prezenční, tak i v dálkové formě.
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Nemocnice Český Těšín je stěžejním zařízením v oblasti zajišťování zdravotní a sociální 
péče pro občany Českého Těšína a spádového regionu. Pacienty je nemocnice vyhledá-
vána především pro svůj flexibilní přístup k měnícím se potřebám obyvatelstva vzhledem  
k jeho demografickému vývoji. V únoru 2006 se Nemocnice Český Těšín stala osmou 
akreditovanou nemocnicí v České republice a v pravidelných intervalech akreditaci  
obhajuje. 

Spektrum poskytované péče
Nemocnice provozuje celkem šest oddělení: rehabilitační oddělení, oddělení následné péče a oddělení následné 
péče s rehabilitačním zaměřením, oddělení odborné ošetřovatelské péče, oddělení klinické biochemie a hemato-
logie, radiodiagnostické oddělení se sonografií. Mimo to je v nemocnici k dispozici šestnáct vlastních ambulancí 
a 4 externí. Patří sem například ambulance chirurgická, cévní či diabetologická, kardiologie, gastroenterologie, 
nefrologie, ambulance hematologická, neurologická, ortopedická, rehabilitační či psychologická. V roce 2013 byl 
také v nemocnici otevřen nový pavilon s dialyzačním střediskem. 

Léčebné úspěchy
Nemocnice Český Těšín poskytuje špičkové služby především v oblasti geriatrie, rehabilitace a následné péče, 
v péči o chronické rány, v ambulantní kardiologii, diabetologii, endokrinologii. Rehabilitační oddělení nemocnice 
zajišťuje komplexní léčbu pacientů po onemocněních a úrazech, pacientů s pohybovým postižením v důsledku 
neurologických poruch, po úrazech i ortopedických a neurochirurgických výkonech. Při léčbě zdravotníci 
Nemocnice Český Těšín využívají různé typy myoskeletálního ošetření, speciální metodiky fyzioterapie,  
fyzikální terapii včetně vodoléčby i ergoterapii. S úspěchem je používána metoda kognitivní rehabilitace. 

Top vybavení nemocnice
Nemocnice Český Těšín disponuje moderním vybavením pro rehabilitaci. K dispozici je přistroj na rázovou vlnu, 
přístroje na stimulaci pánevního dna, 4komorová galvanická lázeň, přístroj pro lymfodrenáže a další technika 
sloužící ke zmírnění bolestí a zlepšení procesu rehabilitace. Pacienti rehabilitují v bohatě vybavených cvičebnách, 
které umožňují léčbu ergoterapií, cvičení ve skupinách i individuálně, cvičení s gumovými pásy thera-bandy  
či na balonech nebo pohyblivém chodníku. Vysokých kvalit dosahuje i zdejší RDG oddělení, které je digitalizované  
a má k dispozici moderní sonografický přístroj či panoramatický zubní rdg přístroj.



9

Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.
Zalužanského 1192/15, Ostrava-Vítkovice, 703 84
tel.:  +420 595 633 666, 
e-mail:  info@vtn.agel.cz, 

web:  http://nemocnicevitkovice.agel.cz

Nemocnice AGEL Český Těšín a.s.
Ostravská 783, Český Těšín, 737 01
tel. +420 558 769 211
e-mail sekretariat@nct.agel.cz
http://nemocniceceskytesin.agel.cz
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Nemocnice AGEL Jeseník je středně velké zdravotnické zařízení komplexní-
ho typu poskytující lůžkovou i ambulantní zdravotní péči ve všech základních 
oborech. Nemocnice AGEL Jeseník poskytuje akutní lůžkovou péči na celkem  
sedmi odděleních, a to konkrétně na interním oddělení, chirurgickém, gynekologic-
ko-porodnickém, novorozeneckém a dětském oddělení, oddělení LDN a aneste-
ziologicko-resuscitačním oddělení. Součástí nemocnice je navíc i oddělení klinické 
biochemie, hematologie a transfúzní služby, dále transfúzní oddělení zajišťující 
odběry krve a hemodialyzační oddělení pro pacienty s onemocněními ledvin. Péči  
v dalších oborech zajišťují ambulance. 

Nemocnice AGEL Jeseník disponuje 103 akutními lůžky na šesti různých odděleních a 30 lůžky  
v moderně vybavené LDN. V regionu je nemocnice vůbec jediným zdravotnickým zařízením, které akutní 
lůžkovou péči poskytuje. Nemocnice AGEL Jeseník je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital“ od roku 
2006.
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Nemocnice AGEL Jeseník a.s.
Lipovská 103, Jeseník, 790 01 
tel. +420 584 458 411
e-mail  nemocnice@jen.agel.cz
http://nemocnicejesenik.agel.cz
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Nemocnice AGEL Louny je zdravotnické zařízení nacházející se v Ústeckém kraji.  
Nemocnice disponuje lůžky následné péče a sociálními lůžky, přičemž poskytuje péči 
na celkem čtyřech odděleních a ve třech ambulancích. Spádovou oblastí nemocnice je 
především město Louny a nejbližší obce s celkovým počtem okolo 50.000 obyvatel.

Spektrum poskytované péče
V nemocnici AGEL Louny jsou k dispozici čtyři oddělení, a to oddělení radiodiagnostické, rehabilitační, 
následné péče a sociálních lůžek. Péče je poskytována na 90 lůžkách následné péče a 45 sociálních lůžkách.  
V rámci ambulantní péče nabízí nemocnice služby ambulance algeziologie, která se specializuje na léčbu 
chronické bolesti, dále služby EEG pracoviště a služby interní ambulance. 

Léčebné úspěchy
Úspěchy nemocnice najdeme především v oblasti péče na lůžkách následné péče. Nemocnice má na svém 
kontě řadu úspěchů v oblasti léčby dekubitů i socializace pacientů z lůžkových oddělení. 

Top vybavení nemocnice
Nemocnice AGEL Louny je vyhledávanou především pro svá lůžková oddělení vybavená antidekubitními mat-
racemi, vozíky, chodítky, křesly, EKG, ale i příjemným sociálním zázemím. Využívá moderní přístrojové vybavení,  
například radiodiagnostickou stěnu na radiodiagnostickém oddělení, CT, ultrazvuk. Komfort pohybu po nemoc-
nici zajišťují bezpečné a ekologicky šetrné výtahy. Celá nemocnice je pokryta WIFI, která je pro všechny pacienty  
zdarma.  Na každém pokoji je televize. V areálu Nemocnice AGEL Louny vyvěrá minerální pramen Luna, jenž má 
unikátní složení. V některých aspektech může být voda z vrtu srovnávána se skupinou Karlovarských pramenů, 
dále s prameny Bílinky a Vincentky a celkovou charakteristikou se blíží vodám z francouzského Vichy díky po-
dobnému geologickému charakteru krajiny.
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Nemocnice AGEL Louny a.s.
Rybalkova 1400, Louny, 440 37
tel. +420 415 242 400
e-mail  sekretariat@nlo.agel.cz
http://nemocnicelouny.agel.cz
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Nemocnice AGEL Nový Jičín je jedinou nemocnicí s komplexní strukturou poskytova-
né zdravotní péče v novojičínském regionu. Do její spádové oblasti patří na 170 tisíc 
obyvatel. Pod nemocnici spadá také detašované pracoviště ve Vítkově.

Významnou součástí nemocnice je především AGEL Komplexní onkologické centrum – jedno ze třinácti 
onkologických pracovišť v České republice, která splňují náročné požadavky dané Českou onkologickou 
společností. Onkologické centrum v Novém Jičíně tento výjimečný statut opakovaně obhájilo a v roce 
2014 bylo jmenováno Centrem vysoce specializované onkologické péče pro dospělé. Spektrum onkologické 
léčby zahrnuje léčbu chemoterapií, biologickou léčbu, hormonální léčbu, imunoterapii, léčbu zářením (zevní 
radioterapii a brachyterapii), léčbu podpůrnou a symptomatickou včetně léčby bolesti. 

Nemocnice AGEL Nový Jičín disponuje centrálními operačními sály a anesteziologicko-resuscitační oddě-
lením, které je vybaveno nejmodernější technikou včetně robotického systému pro operační výkony. Díky 
této dvousetmilionové investici vzniklo v Novém Jičíně pracoviště, které svou výbavou a komplexní tech-
nikou patří ke špičce nejen v České republice, ale i ve střední a východní Evropě. Nemocnice se může také 
pochlubit prvotřídním Pavilonem nukleární medicíny s pracovišti pozitronové emisní tomografie a počíta-
čové tomografie (PET/CT).



15

Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.
Purkyňova 2138/16, Nový Jičín, 741 01
tel.  +420 556 773 111
e-mail  sekretariat@nnj.agel.cz
http://nemocnicenovyjicin.agel.cz
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Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice poskytuje komplexní základní i vysoce speciali-
zovanou lékařskou a ošetřovatelskou péči nejen pro obyvatele celého Moravskoslez-
ského kraje. Nemocnice je držitelem certifikátu kvality udělovaného Spojenou akredi-
tační komisí.

Spektrum poskytované péče
Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice disponuje patnácti samostatnými odděleními a odbornými ambulancemi, 
které zajišťují péči napříč lékařskými obory. Především díky pracovištím jako jsou Interní oddělení – Vaskulární 
centrum, Centrum péče o zažívací trakt, Iktové centrum, Centrum péče o matku a dítě, Mamologické centrum 
nebo Obezitologické centrum zaujímá nemocnice významné místo mezi zdravotnickými zařízeními nejen  
v Moravskoslezském kraji. 

Top vybavení nemocnice
V nemocnici je kladen důraz na pravidelné obměňování a nakupování nových přístrojů napříč všemi odbornostmi. 
Nové přístroje zpřesňují diagnostiku, jsou šetrnější k pacientům a zajištují jim i větší komfort. 
Mezi nejvýznamnější investice v této oblasti patří zakoupení nového digitálního mamografického přístroje 
Selenia Dimensions a rentgenu Digital Diagnost 4. Ke špičkovému vybavení patří nová laparoskopická věž nebo 
věže bronchoskopické. Nemocnice disponuje několika plně vybavenými nadstandardními pokoji na odděleních 
chirurgie, rehabilitace a šestinedělí. 
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Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.
Zalužanského 1192/15, Ostrava-Vítkovice, 703 84
tel.:  +420 595 633 666, 
e-mail:  info@vtn.agel.cz, 

web:  http://nemocnicevitkovice.agel.cz

Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.
Zalužanského 1192/15, Ostrava-Vítkovice, 703 00
tel.  +420 595 633 666
e-mail  info@vtn.agel.cz 
http://nemocnicevitkovice.agel.cz
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Nemocnice AGEL Podhorská poskytuje na pracovištích v Bruntále a v Rýmařově 
zdravotní péči pacientům ze spádové oblasti čítající na 65 tisíc obyvatel. Množství 
udělených a obhájených certifikátů a akreditací svědčí o kvalitě poskytované péče  
a služeb.

Spektrum poskytované péče
Pracoviště Rýmařov je zaměřeno na rehabilitaci a komplexní péči o seniory včetně pobytové sociální 
služby a oddělení ošetřovatelské péče. Ambulantní péče zahrnuje široké spektrum interních i chirurgických 
oborů a gynekologii. Stravovací provoz zajišťuje stravování nejen pacientů a zaměstnanců, ale i externích 
odběratelů a široké veřejnosti, u které je místní kuchyně velmi oblíbena.

Pracoviště Bruntál poskytuje akutní lůžkovou péči v oborech gynekologie, chirurgie a interny včetně jednotky 
intenzivní péče a ambulancí chirurgických a interních oborů, anesteziologie a resuscitace včetně léčby bolesti 
a infuzní terapie, ambulance praktického lékaře pro dospělé a dalších specializovaných ambulancí. Významnou 
součástí je oddělení klinické biochemie a hematologie, radiodiagnostické oddělení a dopravní zdravotní služba.

Top vybavení nemocnice
Kvalitní a bezpečné zdravotní péči napomáhá moderní vybavení obou pracovišť. Využíváme  zde ultrazvuk, 
RTG a nový moderní počítačový tomograf (CT), který kromě obvyklých vyšetření nabízí například virtuální 
kolonoskopii a kalciové skóre. Rehabilitační oddělení a ambulance jsou vybaveny moderním balneo provozem  
s bazénem a množstvím rehabilitačních přístrojů a moderních terapeutických technologií, které jsou využívány 
při péči zejména o pacienty trpícími bolestmi pohybového aparátu a poruchami hybnosti a nově také post 
covidové pacienty. 
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Nemocnice AGEL Podhorská a.s. 
Pracoviště Bruntál
Nádražní 29, Bruntál, 792 01
tel. +420 554 700 111
 
 

Nemocnice AGEL Podhorská a.s. 
Pracoviště Rýmařov 
Hornoměstská 549/16, Rýmařov, 795 01
tel. +420 554 253 111
e-mail podatelna@phn.agel.cz
http://nemocnicepodhorska.agel.cz
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Nemocnice AGEL Prostějov zajišťuje lůžkovou i ambulantní zdravotní péči pro 
více než 100 000 obyvatel Prostějovska. Nemocnice je akreditována dle stan-
dardů Spojené akreditační komise, realizuje výuku studentů středních zdravotních 
škol, lékařských fakult. Součástí nemocnice je také pracoviště AGEL Sport Clinic 
zaměřené na diagnostiku v oboru tělovýchovného lékařství.

Spektrum poskytované péče
Nemocnice nabízí komplexní péči ve čtyřech desítkách lékařských oborů. Interní oddělení provádí implantace 
kardiostimulátorů a specializovaná kardiologická vyšetření i pro okolní okresy Vyškov a Blansko. Na dětském 
oddělení bylo zřízeno Oddělení následné intenzívní péče, unikátní v České republice. Infekční oddělení je 
jediným lůžkovým oddělením v Olomouckém kraji. Plicní oddělení je vedle plicní kliniky FN Olomouc jediným 
pracovištěm regionu. Následnou péči poskytuje LDN s oddělením paliativní péče. 

Léčebné úspěchy
Hranice kraje přesahují zejména aktivity dětského oddělení, které disponuje jednotkou intenzivní 
péče zaměřenou na poskytování péče pacientům s nutností dlouhodobé umělé plicní ventilace. 
Chirurgické oddělení je leaderem bariatrie a herniologie, pravidelně pořádá mezinárodní workshopy. 
Iktové centrum je držitelem Platinum Award ESO. Vyhledávaným pracovištěm je ortopedické 
oddělení pro běžné pacienty i pro sportovce. 

Top vybavení nemocnice
Nemocnice se může pochlubit moderně vybaveným centrem pro léčebnou rehabilitaci, které nemá obdobu 
v širokém okolí. Unikátní je také centralizovaný komplement slučující 11 úseků laboratorní medicíny  
do jediného celku. Samozřejmostí jsou vyšetřovací a léčebné složky společné pro ostatní obory, včetně 
radiodiagnostického oddělení, dialyzačního střediska, gastroenterologického pracoviště, klinické onkologie 
a radioterapie.
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AGEL Středomoravská nemocniční a.s. 
Nemocnice AGEL Prostějov
Mathonova 291/1, Prostějov, 796 04
tel. +420 582 315 111
e-mail  sekretariat@smn.agel.cz
http://nemocniceprostejov.agel.cz
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Nemocnice AGEL Přerov poskytuje zdravotní péči v základních oborech pro 
více než 130 tis. obyvatel města Přerov a okolí. Nemocnice je akreditovaná 
dle standardů Spojené akreditační komise, většina oborů je akreditována 
Ministerstvem zdravotnictví pro specializační vzdělávání lékařů a nemocnice je také 
výukovým pracovištěm pro studenty LF a FZV Univerzity Palackého v Olomouci  
a dalších zdravotnických fakult.

Spektrum poskytované péče
Nemocnice zajišťuje péči pro dospělé i děti na více jak dvaceti odděleních a ve dvaceti ambulancích. 
Péči na vysoce nadstandardní úrovni poskytuje především ortopedicko-traumatologické oddělení. Zdejší 
lékaři provádějí široké spektrum kloubních náhrad. Na operační výkony navazuje důsledná rehabilitace  
a mobilizace operovaných pacientů ve spolupráci s fyzioterapeuty.

Léčebné úspěchy
Nadregionální význam má především jednotka následné intenzívní péče, která úspěšně poskytuje 
následnou léčbu. Výjimečné je ale také samostatné moderně vybavené oddělení dialýzy, které 
poskytuje péči pro více než 85 chronicky nemocných pacientů. Akutní dialýza se navíc provádí  
v případě potřeby i na jednotkách intenzivní péče.

Top vybavení nemocnice
Nemocnice AGEL Přerov je držitelem titulu „Baby Friendly Hospital”, v moderní budově pro „Matku a dítě“ 
poskytuje nemocnice vysoce erudovanou péči rodičkám, pacientkám a nemocným dětem v maximálně 
komfortním prostředí. V roce 2016 také nemocnice slavnostně otevřela nové moderní radiodiagnostické 
oddělení, které je nyní plně digitalizované, rychlejší i komfortnější. V roce 2018 proběhla rozsáhlá rekonstrukce 
Hematologicko-transfúzního oddělení, které splňuje všechny parametry moderního pracoviště. 
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AGEL Středomoravská nemocniční a.s. 
Nemocnice AGEL Přerov
Dvořákova 75, Přerov, 751 52
tel.  +420 581 271 111
e-mail  sekretariat@smn.agel.cz
http://nemocniceprerov.agel.cz
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Prioritou Nemocnice AGEL Říčany jsou bezpečné operace a důvěra pacientů. Všich-
ni lékaři jsou plně kvalifikovaní a mají za sebou dlouhou praxi na velkých klinikách.  
Zakládáme si na vstřícném a příjemném přístupu k pacientům a snažíme se zde pro ně 
vytvořit takřka rodinné prostředí. Pacienti se nemusejí obávat dlouhých objednacích 
lhůt na jednotlivá vyšetření či léčebné výkony.

Spektrum poskytované péče
Nemocnice Říčany patří k menším zdravotnickým zařízením. Její součástí jsou lůžková oddělení interny, 
jednodenní chirurgie a následné rehabilitační péče. Nemocnice nabízí ošetření v řadě obecných i specializovaných 
ambulancí. Na lůžkovou a ambulantní péči navazuje zcela nové oddělení klinické biochemie a hematologie. 
Digitalizované RTG pracoviště je zárukou kvalitní zobrazovací diagnostiky.

Nemocnice Říčany má status odborného zdravotnického zařízení, které poskytuje tzv. jednodenní chirurgickou 
péči. Během prvních tří měsíců letošního roku jsme v tomto režimu úspěšně provedli již několik set operací 
včetně plánovaných výkonů v oboru ortopedie a traumatologie.
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Nemocnice AGEL Říčany a.s.
Smiřických 315/26, Říčany, 251 01
tel. +420 323 627 511
e-mail  sekretariat@nrc.agel.cz
http://nemocnicericany.agel.cz
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Nemocnice AGEL Šternberk je oblastní nemocnice zajišťující ambulantní a lůžkovou 
péči v okolí měst Šternberk, Litovel, Uničov a přilehlých oblastech Rýmařova a Morav-
ského Berouna. Nemocnice je akreditována dle standardů Spojené akreditační komi-
se, spolupracuje s lékařskými fakultami, zdravotnickými školami a většina pracovišť je 
akreditována pro postgraduální vzdělávání lékařů.

Spektrum poskytované péče
Nemocnice AGEL Šternberk poskytuje péči celkem na jedenácti odděleních. Mezi nosné obory patří oddělení 
gynekologicko-porodnické, dětské, chirurgicko-traumatologické, interní a anesteziologicko-resuscitační. Plně 
využívané je oddělení hemodialýzy, radiodiagnostiky a rehabilitace. Následnou péči zajišťuje léčebna dlouhodobě 
nemocných. V nemocnici se nachází odborné ambulance všech klinických oborů.

Léčebné úspěchy
Nemocnice AGEL Šternberk vyniká úspěšnou rehabilitační léčbou zaměřenou na aktivaci hlubokého 
stabilizačního systému zlepšením stabilizace páteře, hrudníku a pánve. Na chirurgickém oddělení jsou 
nadstandardně prováděny operace křečových žil dolních končetin metodou LEOV. Výborných výsledků 
dosahuje gynekologická operativa, kdy přes 97 % operací je prováděno minimálně invazívně. 

Top vybavení nemocnice
Nemocnice AGEL Šternberk je vyhledávaným zdravotnickým zařízením především pro nastávající maminky. 
Nemocnice disponuje moderními porodními sály i novým gynekologicko-porodnickým oddělením, komfortním 
zázemím i vybavením. Ostatní oddělení jsou postupně dovybavována špičkovým zařízením, mezi poslední patří 
resuscitační lůžka s laterálním náklonem a plicní ventilátor nejvyšší kategorie zakoupené pro oddělení ARO.



27

AGEL Středomoravská nemocniční a.s. 
Nemocnice AGEL Šternberk
Jívavská 20, Šternberk, 785 01
tel. +420 587 800 111
e-mail sekretariat@smn.agel.cz
http://nemocnicesternberk.agel.cz
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Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí je zdravotnické zařízení, jehož doménou je vysoce 
specializovaná zdravotní péče v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Počtem pro-
vedených výkonů a zaváděním unikátních způsobů léčby se řadí mezi špičková a plně 
akreditovaná komplexní kardiovaskulární centra českého a evropského významu. 

Spektrum poskytované péče
Nosnými obory Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí jsou kardiologie, kardiochirurgie, cévní chirurgie a intervenční 
radiologie. Propojení těchto oborů nabízí pacientům komplexní a optimální léčbu srdce a cév pod jednou střechou. 
Péči v kardiovaskulární oblasti doplňují obory anesteziologie a resuscitace, klinická biochemie, rehabilitace  
a pracovně lékařské služby.

Léčebné úspěchy
O kvalitě služeb svědčí řada úspěchů – příkladem je náhrada opotřebované umělé chlopně za novou bez potřeby 
chirurgické operace, prvenství v rámci České republiky v implantaci nové umělé chlopně pomocí katetru, dále 
unikátní odstranění nedomykavosti dvojcípé chlopně pomocí MitraClipu bez kardiochirurgického zásahu. Zdárnou 
ukázkou je úspěšně zvládnutá implantace mitrální chlopně Tendyne u pacienta s těžkou nedomykavostí.

Top vybavení nemocnice
Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí disponuje celkem třemi kardiologickými katetrizačními sály, dvěma sály 
pro srdeční elektrofyziologii, jedním cévně-intervenčním sálem, dvěma kardiochirurgickými operačními sály, 
třemi chirurgickými operačními sály a jedním hybridním operačním sálem. Dlouhodobě se věnujeme jednodenní 
intervenční péči, poskytujeme vysoce odborné služby v urologických, chirurgických, cévních a kardiologických 
odbornostech. Ročně je ošetřeno na ambulancích a v rámci hospitalizace téměř 300 000 pacientů.
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Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.
Konská 453, Třinec, 739 61
tel. +420 558 304 111
e-mail  infosestra@npo.agel.cz
http://nemocnicetrinecpodlesi.agel.cz
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Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí  je regionální zdravotnické zařízení se spádo-
vou oblastí převyšující 80 tisíc obyvatel. Jsme nemocnicí, která poskytuje kvalitní 
lůžkovou a ambulantní, základní a specializovanou péči v rámci 9 oborů na 13 
lůžkových stanicích.

Spektrum poskytované péče
Zaměřujeme se na rozvoj porodnictví, traumatologie a bariatrické chirurgie. V oblasti interního lékařství 
provozujeme také specializované odborné ambulance. Nemocnice je zapojena do projektu Health Promoting 
Hospitals & Health Services (Nemocnice podporující zdraví).

Léčebné úspěchy
Jsme držiteli certifikátu o kvalitě a bezpečí poskytovaných služeb Spojené akreditační komise ČR. Klinické 
laboratoře (laboratoř klinické biochemie a laboratoř patologie) jsou držiteli certifikátu Českého institutu pro 
akreditaci (ČIA). V rámci vzdělávání má nemocnice sedm lékařských odborností splňujících akreditační odborná 
kritéria pro školící činnost a taktéž i jednu odbornost pro nelékařské pracovníky - vzdělávání porodních 
asistentek. V nemocnici pravidelně probíhá Den otevřených dveří pro veřejnost s nabídkou konzultací, vyšetření 
a poradenstvím. Pacienti mohou využívat služeb nemocničního kaplana a nebo vyhledat oblíbenou 
kanisterapii. 

Top vybavení nemocnice
Radiodiagnostické oddělení má ve svém portfoliu moderní a nový přístroj v rámci magnetické rezonance, 
počítačový tomograf (CT) a skiagraf. Nemocnice dále disponuje moderně vybavenými centrálními operačními 
sály určenými pro chirurgické, urologické a gynekologické operační výkony. Pro porodní oddělení je k dispozici 
rekonstruovaný porodní sál se dvěma porodními lůžky a s pokoji pro rodičky. TRN ambulance využívá nových 
metod léčby s využitím bodypletysmografu. 
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Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s.
U Nemocnice 980, Valašské Meziříčí, 757 01
tel.  +420 571 758 111
e-mail  sek@nvm.agel.cz
http://nemocnicevalmez.agel.cz
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NOVÁ PRAŽSKÁ NEMOCNICE 

Realizátorem projektu Nové pražské nemocnice je společnost SUPERNIUS  
development s.r.o. Nová moderní nemocnice vyrůstá v desátém pražském obvo-
du – Malešicích. 

Projekt je od první chvíle zaměřen na potřeby obyvatel při vnímání současného 
vývoje poskytování zdravotní péče. V novém objektu nabídneme pacientům péči 
několika desítek specializovaných ambulancí napříč obory, zázemí moderně vyba-
vených operačních sálů nebo třeba služby Lékárny AGEL.  

Budujeme zde nemocniční zařízení se špičkovým zázemím při maximálním zohled-
nění nejnovějších trendů v moderní medicíně.
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SUPERNIUS development s.r.o. 
Jungmannova 28/17, 110 00 Praha 1
tel. +420 224 032 187 
e-mail  sekretariat@superniusdevelopment.cz
https://novaprazskanemocnice.cz
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POLIKLINIKA AGEL Praha Italská je klíčovým zdravotnickým zařízením spo-
lečnosti Dopravní zdravotnictví. Ambulantní část zajišťuje preventivní a lé-
čebnou péči v celém rozsahu, tedy od základního vyšetření praktickým lékařem  
až po odborná vyšetření ambulantními specialisty. Komplex ambulancí a labora-
toří je navíc doplněn o moderní oddělení následné rehabilitační péče a Centrum 
jednodenní ortopedické péče, které zajišťuje široké spektrum artroskopických 
operací. Centrum je vybaveno moderním operačním sálem a disponuje mimořád-
ným technickým a materiálním vybavením i kvalitním lůžkovým zázemím. Ročně 
ošetříme na 100 tis. klientů.

POLIKLINIKA AGEL Praha Italská 
Italská 560/37, Praha 2, 121 43
tel. +420 221 087 111
e-mail  praha@pol.agel.cz

POLIKLINIKA AGEL Praha Vladislavova je detašované pracoviště pražské  
POLIKLINIKY AGEL Italská, které bylo otevřeno v březnu 2016. Nyní zahrnuje 
oční a kardiologickou ambulanci a slouží jako pracoviště dceřiné společnosti AGEL 
Stomatologické centrum s.r.o. Společným jmenovatelem jsou krátké objednací 
termíny, moderní prostory přímo v centru Prahy, výborná dopravní dostupnost  
i špičkové vybavení. Ambulance očního lékaře a kardiologie v POLIKLINICE AGEL  
Praha Vladislavova nabízejí možnost okamžité registrace nových pacientů.

POLIKLINIKA AGEL Praha Vladislavova 
Vladislavova 1390/17, Praha 1, 110 00
tel. +420 221 087 922 (kardiologie), +420 221 087 924 (oční)
e-mail  vladislavova@pol.agel.cz
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Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.
Zalužanského 1192/15, Ostrava-Vítkovice, 703 84
tel.:  +420 595 633 666, 
e-mail:  info@vtn.agel.cz, 

web:  http://nemocnicevitkovice.agel.cz

POLIKLINIKA AGEL Česká Třebová je zdravotnickým zařízením s dlouholetými 
zkušenostmi v poskytování ambulantní léčebné a diagnostické péče. Komplexní 
pracovnělékařské služby zajišťuje poliklinika pro více než 30 společností přímo  
v POLIKLINICE AGEL Česká Třebová, ale také na detašovaném pracovišti prak-
tického lékaře pro dospělé v Pardubicích. Pracoviště disponuje zdravotnickou do-
pravní službou, která zabezpečuje pacientům převoz k lékaři, do nemocnice, lázní 
nebo na rehabilitaci. Ročně ošetříme na POLIKLINICE AGEL Česká Třebová více 
než 17 tisíc klientů.

POLIKLINIKA AGEL Česká Třebová 
Nám. Jana Pernera 446, Česká Třebová, 560 02
tel. +420 465 568 411
e-mail  ceskatrebova@pol.agel.cz

POLIKLINIKA AGEL Nymburk nabízí klientům pod jednou střechou služby prak-
tického lékaře a specialistů z dalších lékařských oborů. V oblasti péče o klienty  
s bolestmi kloubů, páteře a pohybovými problémy jsou zajištěny komplexní služ-
by počínaje vyšetřením rehabilitačním lékařem, lékařem ortopedické ambulance 
až po následnou rehabilitaci certifikovanými fyzioterapeuty. Rehabilitace byly  
v roce 2020 vybaveny novým laserem včetně lehátka a nového rotopedu. ORL 
ambulance nově poskytuje audiometrický screening sluchu u dětí ve věku 5 let. 
POLIKLINIKA AGEL Nymburk jako jediná v regionu poskytuje vyšetření osteopo-
rózy pomocí denzitometrie. Ročně ošetříme více než 15 tisíc klientů.

POLIKLINIKA AGEL Nymburk
Boleslavská 1854, Nymburk, 288 02
tel. +420 321 022 211
e-mail  nymburk@pol.agel.cz

http://poliklinika.agel.cz
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POLIKLINIKA AGEL Olomouc disponuje dvěma pracovišti – v Olomouci a Přerově,  
přičemž obě mají dlouholetou tradici v poskytování ambulantní a pracovnělékař-
ské péče. POLIKLINIKA AGEL Olomouc vlastní certifikát kvality Spojené akredi-
tační komise ČR, laboratoře získaly akreditaci Českého institutu pro akreditaci  
a zařízení má také akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor specializač-
ního vzdělávání a doplňující odbornou praxi „Všeobecné praktické lékařství“. Olo-
moucké i přerovské pracoviště bylo vybaveno novými moderními ultrazvukovými 
přístroji a současně byl pro pracoviště v Přerově zakoupen nový digitalizovaný 
rentgenový přístroj. 

POLIKLINIKA AGEL Olomouc 
Jeremenkova 40/1056, Olomouc, 772 52
tel. +420 581 071 555, 581 071 111
e-mail  olomouc@pol.agel.cz

POLIKLINIKA AGEL Ostrava nabízí komplexní preventivní a léčebnou péči zejmé-
na pacientům z Ostravy, Bohumína nebo Českého Těšína. Zařízení disponuje sítí 
praktických lékařů po celém ostravském regionu, odbornou ambulantní péči pak 
zajišťují lékaři přímo v POLIKLINICE AGEL Ostrava v Tyršově ulici a rehabilitační 
péči v budově ve Špálově ulici. Kromě léčebné péče zabezpečuje POLIKLINIKA 
AGEL Ostrava i pracovnělékařské služby a nadstandardní zdravotní péči. Nabídka 
poskytovaných služeb se rozšířila o nabídku zdravotních i kosmetických lymfodre-
náží a vyšetření znamének a pih celotělovým skenerem. Ročně na POLIKLINICE 
AGEL Ostrava ošetříme více než 29 tisíc klientů.

POLIKLINIKA AGEL Ostrava 
Tyršova 34, Ostrava, 728 06
tel. +420 595 002 608
e-mail  ostrava@pol.agel.cz
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Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.
Zalužanského 1192/15, Ostrava-Vítkovice, 703 84
tel.:  +420 595 633 666, 
e-mail:  info@vtn.agel.cz, 

web:  http://nemocnicevitkovice.agel.cz

POLIKLINIKA AGEL Plzeň je zdravotnické zařízení s dlouholetou tradicí v po-
skytování ambulantní péče. POLIKLINIKA AGEL Plzeň dále provozuje laboratoře  
a lékárnu. Kromě léčebné péče zabezpečuje POLIKLINIKA AGEL také pracovnělé-
kařské služby, a to zejména pro České dráhy, dopravní podniky, ale i velké množ-
ství jiných závodů. Podle odborných kapacit poskytuje i nadstandardní zdravotní 
péči. V posledních letech je snaha o modernizaci přístrojové techniky, aby se na-
dále udržela vysoká odborná úroveň a s tím související i kvalifikovaný personál, 
který je předností polikliniky. Díky tomu může poliklinika nabídnout nejmodernější 
diagnostické a léčebné metody. Ročně na POLIKLINICE AGEL Plzeň ošetříme 
více než 118 tisíc klientů.

POLIKLINIKA AGEL Plzeň 
Švihovská 2444/14, Plzeň, 301 00
tel. +420 371 155 200
e-mail  plzen@pol.agel.cz

Služby individuální zdravotní péče pro nejnáročnější Program AGEL+ nabízí prvo-
třídní péči moderním, přátelském, diskrétním prostředí s maximální přizpůsobi-
vostí. Soustředí se na nastavení preventivně-léčebných programů vycházejících 
z pečlivého vyšetření. Nastavení programů AGEL+ je promyšleno s důrazem  
na maximální uspokojení potřeb klientů. Každá návštěva v zařízení POLIKLINIKA 
AGEL je přínosem pro zdraví klientů a zároveň také detailní konzultací se specia-
listy, na které se lze obracet v jakékoliv situaci a s jakoukoliv otázkou.

http://poliklinika.agel.cz
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AGEL Hornická poliklinika zajišťuje léčebnou i diagnostickou ambulantní zdravotní 
péči pro obyvatele Ostravska a nejbližšího okolí, a to v 25 ambulancích vybavených 
moderními technologiemi i kvalifikovaným personálem. Cílem zařízení je následovat 
moderní trendy ve zdravotnictví, rychle se adaptovat a nabízet pacientům nadstan-
dardní přístup pomocí kvalitní, dostupné a účinné péče. V ordinacích zdravotníků  
v AGEL Hornické poliklinice je každoročně ošetřeno více než 200 tisíc pacientů. 

Spektrum poskytované péče
Zdravotnickou péči v AGEL Hornické poliklinice zajišťují ordinace praktických lékařů pro dospělé i děti, dále psy-
chiatrická a psychologická ambulance, ortopedická ambulance, infuzní stacionář, radiologické oddělení, oddělení 
klinické biochemie, interní ambulance, diabetologická ambulance, gynekologická ambulance, chirurgická 
ambulance, oddělení chorob z povolání, neurologická ambulance, oční ambulance, plicní ambulance, rehabili-
tační oddělení, urologická ambulance a stomatologická ambulance. 

Léčebné úspěchy
Kvalitou svých služeb vyniká především laboratoř polikliniky s moderním technologickým vybavením. Zdejší 
oddělení klinické biochemie disponuje analyzátorem s patentovanou technologií na stanovení krevní sedimentace 
erytrocytů, který umožňuje z jediného odběru současně stanovit krevní obraz i glykovaný hemoglobin. Laboratoř 
je navíc díky novým technologiím schopna poskytnout výsledek do třiceti minut od doručení vzorku. 

Top vybavení nemocnice
V roce 2020 byly na oddělení léčebné rehabilitace zakoupeny nové přístroje pro magnetoterapii, 
elektroterapii a ultrazvukovou terapii. Díky těmto technologiím nabízí fyzioterapeuti nejen vyšší pohodlí pro 
pacienty, ale také umožňují velmi rychlé a účinné ošetření. 
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AGEL Hornická poliklinika s.r.o.
Sokolská třída 2587/81, Ostrava, 702 00
tel.  +420 597 454 111
e-mail hornicka.poliklinika@hpo.agel.cz
http://hornickapoliklinika.agel.cz 
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AGEL Diagnostické centrum poskytuje specializovanou diagnostickou péči na třech 
pracovištích, a to v Novém Jičíně, Vsetíně a ve Frenštátě pod Radhoštěm. Stěžejní 
součástí AGEL Diagnostického centra je mamocentrum, tedy centrum zaměřující se 
na diagnostiku onemocnění prsní žlázy. Naše mamocentrum je držitelem osvědčení 
Ministerstva zdravotnictví ČR k provádění mamárního screeningu, stěžejní část prá-
ce na tomto poli se tak týká provádění a hodnocení preventivních vyšetření v rámci 
Národního programu mamárního screeningu, jehož cílem je diagnostikovat zhoub-
né onemocnění prsu v co nejranějším (nehmatném) stadiu, kdy se šance na vyléčení  
blíží 100 %. 

Spektrum poskytované péče
AGEL Diagnostické centrum je také součástí Komplexního onkologického centra v Novém Jičíně, podstatnou 
část diagnostické práce tak tvoří i diagnostická vyšetření (sonografická, radiografická, mamografická) u pacientů 
po onkologické léčbě, a to nejen po léčbě karcinomu prsu. Počtem v prevenci (screeningu) vyšetřených žen 
(více než 23.000 ročně) patří naše mamocentrum mezi 3 největší akreditovaná mamocentra v České republice  
(z celkového počtu 65 center). 

Trendem posledních let je zachytit zhoubné onemocnění prsu v co nejranějším stadiu, či dokonce ještě  
ve formě  přednádorového stavu. To je možné díky miniinvazivní bioptické technologii zvané vakuová mamotomie.  
Od začátku roku 2019 disponuje naše pracoviště unikátním systémem vakuové biopsie značky MAMOTOMME 
REVOLVE, nově v kombinaci s výše zmiňovanou tomosyntézou navíc můžeme jako jediní v ČR využít pro 
zaměření patologických mikrozměn v prsní žláze prostorové (3D) zobrazení, což nejenže značně zpřesňuje 
navigaci ložisek, ale také výrazně zkracuje celý bioptický výkon. 
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AGEL Diagnostické centrum – Frenštát p. R.
Rožnovská 240, Frenštát p. R., 744 01
tel. +420 556 831261

AGEL Diagnostické centrum – Vsetín
Nemocniční 945, Vsetín, 755 01
tel. +420 800 266 666
e-mail recepce@ndc.agel.cz

Novojičínské diagnostické centrum s.r.o.
Dvořákova 2211/27, Nový Jičín, 741 01
tel. +420 800 266 666
e-mail recepce@ndc.agel.cz
http://mammocentrum.agel.cz
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AGEL Dialýza zajišťuje specializovanou zdravotnickou péči o pacienty s nefrologický-
mi onemocněními, a to ve spádové oblasti Šumperka. Více než šedesáti pacientům  
se selháním ledvin nabízí toto zařízení hemodialyzační léčbu včetně hemodiafiltrace 
a dle preference pacientů zajišťuje také léčbu peritoneální dialýzou. Součástí AGEL 
Dialýzy je nefrologická ambulance, ve které personál vyšetřuje a léčí pacienty s po-
stižením ledvin nejrůznějšího původu. Ambulance dále zajišťuje přípravu pacientů  
se zhoršující se renální funkcí k dialyzační léčbě i transplantaci a poskytuje konziliární 
služby pro lůžková oddělení Nemocnice Šumperk. Pacienti jsou na Dialýze Šumperk 
ošetřováni na 15 dialyzačních lůžkách ve třech směnách. 

U příležitosti Světového dne ledvin pořádá AGEL Dialýza každoročně preventivní akci pro veřejnost, která se zamě-
řuje na orientační vyšetření moče a měření krevního tlaku i odbornou edukaci v problematice onemocnění ledvin.  
Pro své pacienty také toto zdravotnické zařízení organizuje již několik let setkání dialyzovaných a transplanto-
vaných pacientů s přednáškami a neformálním posezením.
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AGEL Dialýza s.r.o.
Nemocniční 1468/47, Šumperk, 787 01
tel. +420 583 332 821
e-mail dialyza@dls.agel.cz

http://dialyzasumperk.agel.cz
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Společnost AGEL Gynekologické centrum, která provozuje gynekologické ordinace 
v Olomouckém kraji ve městech Uničov, Slatinice a Konice, je součástí skupiny AGEL 
od roku 2019. Poskytujeme gynekologickou, porodnickou a urogynekologickou péči 
ženám jakéhokoliv věku a ročně ošetříme v průměru 7.000 pacientek. AGEL Gyneko-
logické centrum poskytuje ve všech svých ambulancích standardní ambulantní péči  
o gynekologické pacientky i těhotné ženy s návazností na lůžková zařízení a speci-
alizované ambulance, jako je například centrum asistované reprodukce, mamologie, 
onkologie a jiné. 

Standardně nabízíme preventivní prohlídky, ultrazvukovou diagnostiku a léčbu všech gynekologických nemocí. 
Samozřejmostí je moderní prostředí ambulancí a možnost online objednávek.

Ambulance poskytuje také jednodenní ambulantní chirurgické výkony, v rámci gynekologické onkologie pro-
vádějí zdravotníci AGEL Gynekologického centra biopsie, ambulantní zákroky na děložním čípku – konizace. 
Ze speciálních metod centrum nabízí ambulantní histologická vyšetření. Ambulance Uničov jako jedna z mála  
v regionu poskytuje také genetická ultrazvuková vyšetření v těhotenství. Součástí centra je také antikoncepční 
poradna a centrum nabízí i konzultace ženám v klimakteriu a ženám s obtížemi s únikem moči. 

Všechny tři gynekologické ambulance jsou vybavené moderními lékařskými přístroji včetně kvalitního 
ultrazvuku a kardiotokografu. 
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Nemocniční 258, 783 91 Uničov
tel. +420 585 053 254

Tyršova 392, 798 52 Konice
tel.: +420 582 396 452

AGEL Gynekologické centrum s.r.o.
Slatinice 146, 783 42 Slatinice
tel.  +420 585 945 132
e-mail  unicov@gyn.agel.cz, 
http://gynekologickecentrum.agel.cz
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Kardiologické centrum AGEL, specializující se na léčbu srdečních onemocnění všeho 
druhu, je jedním z nejmodernějších pracovišť v České republice. Sleduje vývoj a nej-
novější trendy v intervenční kardiologii i arytmologii a pacientům v Pardubickém kraji  
a přilehlých regionech nabízí kvalitní specializovanou péči na špičkové úrovni. Praco-
viště patří do sítě Komplexních kardiovaskulárních center Ministerstva zdravotnictví 
České republiky.

Kardiologické centrum AGEL poskytuje léčbu srdečních onemocnění, a to v rámci pracovišť invazivní kardiologie 
a invazivní arytmologie. Centrum má k dispozici dva katetrizační sály, které jsou vybaveny nejmodernějšími 
přístroji s vysokou rozlišovací schopností a dalším vybavením umožňujícím například 3D rekonstrukce krevního 
řečiště. K léčbě srdečních arytmií jsou využívány dva elektrofyziologické sály. 

Počtem výkonů se Kardiologické centrum AGEL řadí mezi čtyři nejvýkonnější centra v České republice. K centru 
náleží i denní stacionář, který pacientům umožňuje absolvovat některá vyšetření bez nutnosti hospitalizace  
v podmínkách hotelového komfortu.
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Kardiologické centrum AGEL a.s.
Kyjevská 44, Pardubice, 532 03
tel. +420 466 014 182
e-mail info@kca.agel.cz
http://kardiologickecentrum.agel.cz
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Centrum sportovní a preventivní medicíny AGEL Sport Clinic nabízí profesionálním  
i rekreačním sportovcům komplexní zdravotnický servis zaměřený nejen na sportovní  
prohlídky, ale i fyzioterapii či sportovní rehabilitaci. AGEL Sport Clinic je součástí  
Nemocnice AGEL Prostějov.

Jedinečnost AGEL Sport Clinic spočívá v komplexnosti služeb nabízených pod jednu střechou, individuálním 
přístupu a důrazu na komunikaci s klienty, případně s trenéry či rodiči dětských sportovců. Zaměřuje se  
na diagnostiku, prevenci, léčbu a konzultační péči pro sportovce všech výkonnostních úrovní. Díky 
komplexním informacím a výsledkům vyšetření centrum pomáhá ke zkvalitňování a vyšší efektivitě 
tréninkového procesu. Dále centrum nabízí poradenství v oblasti zdravé a léčebné výživy a komplexní 
programy směřující k redukci tělesné váhy.

Centrum nabízí komplexně vybavenou zátěžovou jednotku s profesionálním běžeckým i bicyklovým 
ergometrem a zařízením pro analýzu složení těla. Dále disponuje dynamografickou plošinou využitelnou  
k testování odrazové síly a stability i komplexním fyzioterapeutickým zázemím doplněným o elektroléčbu 
a laser. Navíc centrum nabízí vyšetření variability srdeční frekvence, která je ideálním vodítkem pro řízení 
tréninkového procesu i hledání chyb v zatěžování organismu. Součástí AGEL Sport Clinic je i podologická 
jednotka pro vyšetření chodidel, kde v případě potřeby okamžitě vyrobí individuálně anatomicky tvarované 
vložky do bot.

AGEL Sport Clinic poskytuje služby dospělým i dětským sportovcům všech výkonnostních kategorií. 
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AGEL Sport Clinic
Mathonova 291/1, Prostějov, 796 04 
tel. +420 582 315 650
e-mail info@sportclinic.agel.cz
http://sportclinic.agel.cz
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Stomatologické centrum AGEL poskytuje péči na nejvyšší úrovni dle nejnáročnějších 
standardů na trhu. Najdete u nás moderně vybavené ordinace, nejnovější technolo-
gie a pečlivě proškolený personál. Péči poskytujeme v prostorách výjimečných svým 
umístěním. Pražská ordinace se nachází v samém srdci centra Prahy, poblíž Václav-
ského náměstí. Druhé pracoviště je v Hradci Králové na Ulrichově náměstí. 

Mezi naše základní služby patří preventivní a estetická stomatologie, pečlivé zhotovení výplní a protetických 
prací,  až po vysoce specializované výkony v oborech endodoncie a implantologie. Naším cílem je zdravý  
a dokonalý úsměv. Ve Stomatologickém centru AGEL víme, jak takového úsměvu dosáhnout a jak ho udržet. 
Nezapomeňte, prevence je důležitá v každém věku.
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AGEL Stomatologické centrum s.r.o.
Vladislavova 17, 110 00 Praha 1
tel. +420 604 551 117
e-mail vladislavova@belu-praha.cz
http://belu-praha.cz
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AGEL Transfúzní služba se zabývá odběry krve a krevních složek a následnou 
výrobou transfúzních přípravků. Společnost disponuje dvěma samostatnými pra-
covišti v Šumperku a Bruntále. Spolu s výrobní činností pak zajišťuje společnost  
i laboratorní kontroly, skladování, nákup a výdej transfúzních přípravků. 

Hlavní činností transfúzní služby je realizace i zpracovávání odběrů plných krví a aferetických odběrů krev-
ních složek a následná výroba transfúzních přípravků. Ty jsou určeny pro klinické využití i pro další farma-
ceutické zpracování. Kromě působení na pracovištích v Bruntále a Šumperku společnost spolupracuje také 
se sesterskými odběrovými středisky v nemocnicích Přerov, Prostějov, Nový Jičín a Třinec. 

Ve svých laboratořích disponuje AGEL Transfúzní služba moderními analyzátory, které slouží k hemato-
logickým, imunohematologickým, biochemickým a virologickým vyšetřením. Jejich hlavní výhodou je vyš-
ší efektivita i jednoduchost, kterou společnost oceňuje zejména s ohledem na nárůst počtu vyšetření  
ze všech odběrových středisek. V roce 2020 proběhla další modernizace přístrojového vybavení formou 
výměny vah pro odběr plné krve, automatických lisů pro separování krevních složek a pro odběry šetrnější 
pro dárce byly pořízeny nové separátory plazmy.

Transfúzní služba je držitelem povolení k výrobě transfúzních přípravků od Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv. V roce 2019 bylo na obou odběrových střediscích provedeno více než 5 500 odběrů plné krve.
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AGEL Transfúzní služba a.s.  
odběrové středisko Bruntál
Nádražní 29, Bruntál, 792 01
tel. +420 800 300 900
e-mail evidence.bruntal@tsl.agel.cz
http://transfuznisluzba.agel.cz

AGEL Transfúzní služba a.s.  
odběrové středisko Šumperk
B. Němcové 1006/22, Šumperk, 787 01
tel. +420 800 300 600
e-mail evidence.spk@tsl.agel.cz
http://transfuznisluzba.agel.cz
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Společnost Avenier působí na trhu v oblasti očkování od roku 2007 a v současnosti 
je největším distributorem očkovacích látek do ordinací lékařů v České republice. Záro-
veň je provozovatelem rozsáhlé sítě center Očkování a cestovní medicíny v rámci celé 
ČR, kde pracuje profesionální a vyškolený tým odborníků. Od roku 2011 je ve společ-
nosti zaveden systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016.
Distribuce léčivých přípravků do ordinací lékařů může probíhat pouze při dodržení přís-
ných opatření a správné distribuční praxe. Společnost Avenier disponuje velmi dobře 
vybaveným zázemím v 10 skladech, díky kterým je schopna realizovat distribuci očko-
vacích látek napříč celou republikou. 

O přímou distribuci do ordinací se stará více než 35 specialistů distribuce. Ti vozí vakcíny ve speciálně 
upravených chladících vozech, které splňují normy pro rozvoz termolabilních látek. Avenier garantuje 
neustálý monitoring teplot od příjmu zboží na sklad až po předání do ordinace lékaře.

Lékaři mohou využít pro objednávky či řešení dotazů webové stránky vakciny.avenier.cz nebo zákaznickou 
linku 800 11 22 33.

Společnost Avenier věří, že budoucnost medicíny spočívá primárně v prevenci onemocnění a že je to 
právě očkování, které je a do budoucna zůstane jednou z nejúčinnějších a nejdůležitějších forem prevence 
onemocnění. 
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AVENIER a.s.
Bidláky 837/20, 639 00 Brno
tel. +420 533 337 511
e-mail info@avenier.cz
www.avenier.cz
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Společnost Laboratoře AGEL je významným poskytovatelem komplexních labora-
torních služeb, které svým významem přesahují hranice Moravskoslezského kraje  
a v oboru molekulární genetiky mají dokonce celorepublikový dosah. Centrální labora-
toře se nacházejí v prostorách Polikliniky AGEL v Novém Jičíně, další jsou lokalizovány  
v Ostravě, Šternberku, Bílovci, Havířově, Třinci, Studénce, Lounech či Brně. Laboratoře  
AGEL zaštiťují v České republice pod značkou AGELLAB síť všech laboratoří patřících 
do Skupiny AGEL.

Hlavní činností Laboratoří AGEL je provádění širokého spektra vyšetření ze všech typů biologického materiálu. 
Proces zpracování materiálu zahrnuje fáze preanalytickou, analytickou a postanalytickou, cílem je rychlá  
a účelná diagnostika klinického stavu pacientů v čase odpovídajícím klinickým potřebám. Laboratoře AGEL 
disponují všemi odbornostmi napříč klinickými obory – biochemie, hematologie, imunologie a alergologie, 
lékařská genetika, mikrobiologie, patologie.

Důležitým zaměřením laboratoře je diagnostika onkologických onemocnění v návaznosti na činnost 
Komplexního onkologického centra v Novém Jičíně patřícího pod Nemocnici AGEL Nový Jičín.

Od roku 2011 sídlí centrála Laboratoří AGEL v nově zrekonstruovaných prostorách Polikliniky AGEL  
v Novém Jičíně. Všechny laboratoře společnosti jsou akreditovány podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 
15189:2013.
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Laboratoře AGEL a.s.
Revoluční 2214/35, Nový Jičín, 741 01
tel. +420 800 700 701 – výsledky vyšetření 
 +420 800 255 355 – dotazy a připomínky
e-mail sekretariat@lag.agel.cz
http://laboratore.agel.cz
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Společnost Medical Systems je orientována na systémovou integraci a poskytování 
poradenských a IT služeb v oblasti zdravotnictví a zdravotních pojišťoven s vysokou 
přidanou hodnotou. Nosným produktem společnosti je Integrovaný Klinický Informač-
ní Systém IKIS®.

Nosným produktem společnosti je nemocniční informační systém IKIS®. V systému 
jsou zhodnoceny nejen zkušenosti vlastního analytického a vývojového týmu,  
ale i odborné a manažerské zkušenosti lékařů a pracovníků mnoha zdravotnických 
zařízení skupiny AGEL, která se na vývoji podílela. IKIS® je strategickým nástrojem 
skupiny AGEL pro řízení poskytování zdravotní péče a její vykazování. IKIS® patří  
do kategorie speciálních informačních systémů určených pro lůžková a ambulantní 
zařízení. 
Jeho základním benefitem je propojení informačních toků ze všech nemocnic do jed-
noho informačního celku. Umožňuje tak sdílet a využívat data mezi různými zdravot-
nickými pracovišti.

Systém IKIS® řeší následující funkční oblasti: administrativa pacientů, vykazování  
pojišťovnám a finance, klinický provoz ambulancí, lůžkových oddělení, operačních sálů  
a porodnic a také komplement (RDG, nukleární medicína, patologie). 

V systému jsou implementovány komunikační prvky mezi pracovišti (žádanky a pláno-
vání) a procesy přenosu dat s jinými informačními systémy.
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Medical Systems a.s. 
Kotkova 384/4, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel. +420 702 284 080
e-mail info@medicalsystems.cz
http://medicalsystems.agel.cz
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Oční centrum AGEL zajišťuje oftalmologickou péči v celém rozsahu, tedy od základní-
ho vyšetření oka až po složité operační výkony, biologickou léčbu i estetickou medicínu.  
Velký důraz je kladen na preventivní diagnostiku, ale i specializované služby  
a poradenství.

Centrum se zaměřuje na preventivní vyšetření zrakové ostrosti dětí a dospělých, očního pozadí i měření  
nitroočního tlaku, stejně jako i léčbu veškerých oftalmologických obtíží. Oční centrum AGEL provádí ope-
rační výkony na předním segmentu oka, kataraktovou chirurgii, antiglaukomatozní laserové operace,  
estetickou chirurgii i plastické operace víček. Veškerá vyšetření i zákroky se provádějí ambulantně. Mimo 
všeobecné ambulantní péče provozuje centrum také specializované poradny – refrakční, glaukomovou, 
diabetologickou a makulární poradnu zaměřenou na pacienty s chorobami sítnice a makuly (žluté skvrny) 
včetně aplikace biologické anti-VEGF léčby.

Součástí očního centra jsou i dvě optiky, z nichž jedna se nachází přímo v areálu Očního centra AGEL  
a druhá v AGEL Hornické poliklinice v centru Ostravy. K dispozici je klientům široký výběr dioptrických i slu-
nečních brýlí, kontaktních čoček, čtecích pomůcek, pouzder i čisticích prostředků včetně čištění ultrazvukem  
a drobného servisu brýlí.

V roce 2019 bylo v Očním centru AGEL ošetřeno zhruba 27 000 klientů. Zařízení nově poskytuje vyšetření 
na nejmodernějším ANGIO OCT přístroji v celém kraji. 

Hlavní pracoviště očního centra sídlí v areálu Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice, budova B, samostatnou 
ambulanci má také ve Vítkově.
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Oční centrum AGEL s.r.o. 
Zalužanského 1192/15, Ostrava-Vítkovice, 703 00
tel. +420 595 633 342/44
e-mail  info@oca.agel.cz
http://ocnicentrum.agel.cz
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Společnost Perfect Distribution se zaměřuje na komplexní řešení dodávek spotřeb-
ního i speciálního zdravotnického materiálu do zdravotnických zařízení v České repub-
lice a na Slovensku. V rámci spotřebního materiálu zajišťuje dodávky inkontinenčních 
pomůcek, prodej papírových programů, čistící chemie a dezinfekčních prostředků.

Přes 20 let dodává společnost zdravotnické pomůcky všech produktových skupin. Je partnerem různých 
typů poskytovatelů zdravotnických služeb, mezi zákazníky patří nejen zařízení skupiny AGEL, ale také fa-
kultní, krajské a městské nemocnice, soukromá zdravotnická zařízení, zdravotní záchranné služby, rehabili-
tační ústavy, domovy pro seniory a další zařízení. Každému z klientů přitom nabízí služby na míru dle jejich 
individuálních potřeb. Současně je společnost provozovatelem prodejen zdravotnických potřeb. Od roku 
2014 společnost podniká pomocí organizační složky i na Slovensku.

Perfect Distribution má více než 1 000 zákazníků a více než 40 000 aktivních položek obchodovaných  
za rok. V Čechách a na Slovensku společnost disponuje čtyřmi moderními distribučními centry, a to konkrét-
ně v Třinci, Prostějově, Praze a Kočovcích u Nového Mesta nad Váhom.
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Perfect Distribution a.s.
U Spalovny 4582/17, Prostějov, 796 01
tel. +420 582 400 000
e-mail zakaznickecentrum@pfd.agel.cz
http://perfectdistribution.agel.cz
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Společnost Repharm a.s. je provozovatelem sítě lékáren s obchodní značkou  
Lékárna AGEL. V současné době je napříč Českou republikou 29 veřejných a 2 ústavní  
Lékárny AGEL. Ústavní lékárny zabezpečují dodávky potřebných léčiv do zdravot-
nických zařízení Skupiny AGEL, veřejné lékárny jsou určeny klientům z řad pacientů  
Skupiny AGEL i široké veřejnosti. Veřejné lékárny mají skladem široký sortiment léků  
a léčivých přípravků, přičemž v současnosti nabízejí zákazníkům více než 50 %  
léčivých přípravků zcela bez doplatku a mnohé další se sníženými doplatky. Paci-
ent má možnost vybrat si z velké nabídky volně prodejných léčiv, doplňků stravy 
i kosmetiky, a to léčebné i dekorativní. Samozřejmostí je odborné poradenství  
ze strany lékárníka. 

Lékárna AGEL také celoročně připravuje pro zákazníky speciální letákové a kupónové akce, ve kterých na-
bízí pacientům produkty za ještě výhodnější ceny. K dispozici jsou dárkové poukázky na nákup sortimentu 
lékárny a také klientské karty Lékárny AGEL s motivačním programem. Pro maximální pohodlí zákazní-
ků je k dispozici i možnost nákupu volně prodejných produktů online na e-shopu či rezervace e-receptu  
ve vybrané lékárně.

Lékárna AGEL nabízí moderní způsob nákupu přes e-shop na www.lekarnaagel.cz.
Zákazníci využívají nízkých cen v akčních nabídkách a výhod Klientského programu Lékárny AGEL.
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Repharm a.s.
Brandlova 1243/8, Ostrava, 702 00 
tel. +420 596 110 748
e-mail repharm@rph.agel.cz
http://lekarna.agel.cz
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AGEL střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická

Cílem školy je vychovávat nelékařský zdravotnický personál, především praktické ses-
try. V roce 2019 škola rozšířila nabídku studijních oborů o obor diplomovaná všeo-
becná sestra na vyšší odborné škole v Ostravě a o rok později také v Českém Těšíně. 
Cílem je připravovat kvalitní sestry na budoucí povolání nejen ve zdravotnických zaří-
zeních skupiny AGEL. Škola sídlí v Ostravě-Koblově, Českém Těšíně a od roku 2021  
i v Přerově.

Své vůbec první žáky přivítala AGEL Střední zdravotnická škola v září 2017 v Ostravě. 
Už o rok později vzniklo detašované pracoviště v Českém Těšíně. Žáci studují na třech 
denních oborech Praktická sestra, Zdravotnické lyceum a Laboratorní asistent. Škola 
vznikla jako reakce na dlouhodobý a stále se prohlubující nedostatek zdravotnického 
personálu, se kterým bojuje většina zdravotnických zařízení v České republice. 

Vzhledem k zázemí, které je poskytováno skupinou AGEL, jež je dlouhodobým provozovatelem nemocnic,  
poliklinik, lékáren, laboratoří a dalších společností, budou mít studenti jistotu zaměstnání v rámci skupiny AGEL. 
Současně škola klade větší důraz na praktickou část výuky, dále nad rámec vzdělávání připravuje stáže a kurzy 
žáků na specializovaných pracovištích ve zdravotnických zařízeních skupiny AGEL nebo se snaží zprostředkovat 
setkání žáků s odborníky z vybraných pracovišť přímo v prostorách školy v rámci přednášek.
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AGEL střední zdravotnická škola  
a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o.
Slovenská 1911/1, 737 01 Český Těšín
tel. +420 721 055 207
e-mail info@szs.agel.cz
http://szs.agel.cz

AGEL střední zdravotnická škola  
a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o.
Antošovická 107/55, Ostrava-Koblov, 711 00
tel. +420 720 967 901
e-mail info@szs.agel.cz
http://szs.agel.cz
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Vzdělávací a výzkumný institut AGEL je obecně prospěšnou společností, jejímž cílem 
je podpora vzdělávání, rozvoj zdravotní péče i zdravotní osvěty a také realizace vědec-
ko-výzkumných projektů v rámci Skupiny AGEL. Obecně prospěšná společnost Vzdě-
lávací a výzkumný institut AGEL poskytuje služby ve čtyřech základních oblastech,  
do kterých patří především organizace vzdělávacích akcí, administrace Interní granto-
vé soutěže AGEL, administrace a koordinace činností Vědecké rady AGEL a Lékařské 
rady AGEL a podpora publikační činnosti v rámci Skupiny AGEL. 

Vzdělávací a výzkumný institut AGEL se dále podílí především na prohlubování odborných znalostí lékařů  
a středního zdravotnického personálu, ale také na vzdělávání pacientů a laické veřejnosti prostřednictvím  
osvětové činnosti v oblasti prevence. Důraz je také kladen na budování základny vlastních odborníků  
pro vědu a výzkum formou podpory publikační činnosti, doktorandského studia, habilitačního a jmenova-
cího řízení.
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Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s.
Mathonova 291/1, Prostějov, 796 04
tel. +420 582 315 920
e-mail via@via.agel.cz
http://vavia.agel.cz
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NADACE AGEL je neziskovou organizací, jejímž hlavním cílem je podpora humanitár-
ních aktivit v návaznosti na zdravotní a sociální sféru. Od roku 2011 jsme podpořili 
více než 12 700 žadatelů celkovou částkou přesahující 32 000 000 Kč.

Účelem nadace je prostřednictvím své činnosti nabídnout pomoc těm, kteří ji nej-
víc potřebují a zároveň podpořit zájem o přirozenou humánní pomoc směřovanou  
k lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

NADACE AGEL pomáhá vždy cíleně konkrétnímu žadateli, ať už se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu.

NADACE AGEL prostřednictvím své činnosti přispívá zejména na: nákup zdravotnických, kompenzačních  
a edukačních pomůcek, náklady na asistenční a odlehčovací služby, pobyty v lázních a léčebných zařízeních, výcvik  
asistenčních a canisterapeutických psů, neurorehabilitační pobyty, vybavení zdravotnických a neziskových  
organizací, a to s cílem zlepšovat podmínky a prostředí pro pacienty a klienty. 

NADACE AGEL pravidelně organizuje sbírky oblečení, nákupy vánočních dárků dětem a klientům v patronátně 
spolupracujících institucích, nadační běh pod názvem „Těšínská osmička“, sportovní turnaje a aktivity pro děti  
s handicapem, letní a zimní rekreace pro děti z azylových domů a dětských domovů.

NADACE AGEL je patronem těchto zařízení:
» Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Gloria v Praze
» Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Kojetín
» Dětský domov Černá Voda 
» Dětský domov Vrbno pod Pradědem
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NADACE AGEL
Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
tel. +420 702 196 122
e-mail NadaceAGEL@agel.cz
www.nadace.agel.cz



Nemocnica AGEL Bánovce poskytuje ambulantnú aj lôžkovú starostlivosť pacientom 
zo spádovej oblasti, v ktorej žije takmer 40-tisíc obyvateľov. Jej vznik sa datuje do 18. 
storočia, ako samostatný objekt funguje od roku 1992 a v roku 2014 bola pričlenená 
k skupine AGEL. V nemocnici v súčasnosti pracuje viac než 200 zamestnancov. Počet 
vyšetrených pacientov sa v roku 2019 vyšplhal na 143 tisíc.

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť na štyroch lôžkových oddeleniach, ambulantnú časť tvorí 13 špecializovaných 
ambulancií. Pacientom je k dispozícii aj rádiodiagnostika a sonografické pracovisko. Nemocnica prenajíma časť svojich 
priestorov, vďaka čomu tu možno nájsť dialýzu, lekáreň, laboratórium Alpha medical, ambulanciu pohotovostnej služby či 
bufet. Pri internom oddelení funguje ústavná pohotovostná služba, ktorá poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť.

Léčebné úspěchy
Ocenenie SK SaPA Biele srdce získalo v uplynulých rokoch niekoľko zdravotných sestier pracujúcich v bánovskej nemocnici. 
Pacientami je vyhľadávaná predovšetkým jednodňová zdravotná starostlivosť. V odbore cievnej chirurgie sa nemocnica 
pýši operáciami varixov a hemoroidov vykonávanými miniinvazívnym spôsobom – laserovou rádiofrekvenčnou metódou, 
najväčší počet zákrokov zaznamenáva odbor ortopédie, ide najmä o artroskopie ramena, kolena, členku a zápästia. 

Top vybavenie nemocnice
Nemocnica disponuje nadštandardnými izbami vybavenými moderným zariadením, vďaka ktorým je pobyt pacienta v 
zdravotníckom zariadení o čosi príjemnejší. Zrekonštruované bolo rádiodiagnostické oddelenie a zakúpený bol nový 
digitálny RTG prístroj. V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa pravidelne modernizuje technologické vybavenie na 
operačných sálach.
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Nemocnica AGEL Bánovce poskytuje ambulantnú aj lôžkovú starostlivosť pacientom  
zo spádovej oblasti, v ktorej žije takmer 40-tisíc obyvateľov. Jej vznik sa datuje do 18. 
storočia, ako samostatný objekt funguje od roku 1992 a v roku 2014 bola pričlenená 
k skupine AGEL. V nemocnici v súčasnosti pracuje viac než 200 zamestnancov. Počet 
vyšetrených pacientov sa v roku 2019 vyšplhal na 143-tisíc.

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť na štyroch lôžkových oddeleniach, ambulantnú časť tvorí  
13 špecializovaných ambulancií. Pacientom je k dispozícii aj rádiodiagnostika a sonografické pracovisko. 
Nemocnica prenajíma časť svojich priestorov, vďaka čomu tu možno nájsť dialýzu, lekáreň, laboratórium Alpha 
medical, ambulanciu pohotovostnej služby či bufet. Pri internom oddelení funguje ústavná pohotovostná 
služba, ktorá poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť.

Liečebné úspechy
Ocenenie SK SaPA Biele srdce získalo v uplynulých rokoch niekoľko zdravotných sestier pracujúcich v bánovskej 
nemocnici. Pacientami je vyhľadávaná predovšetkým jednodňová zdravotná starostlivosť. V odbore cievnej 
chirurgie sa nemocnica pýši operáciami varixov a hemoroidov vykonávanými miniinvazívnym spôsobom – 
laserovou rádiofrekvenčnou metódou, najväčší počet zákrokov zaznamenáva odbor ortopédie, ide najmä  
o artroskopie ramena, kolena, členku a zápästia. 

Top vybavenie nemocnice
Nemocnica disponuje nadštandardnými izbami vybavenými moderným zariadením, vďaka ktorým je pobyt 
pacienta v zdravotníckom zariadení o čosi príjemnejší. Zrekonštruované bolo rádiodiagnostické oddelenie 
a zakúpený bol nový digitálny RTG prístroj. V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa pravidelne 
modernizuje technologické vybavenie na operačných sálach.
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Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o.
Hviezdoslavova 23/3, Bánovce nad Bebravou, 957 01 
tel. +421 387 624 111
e-mail eva.margolienova@nbn.agel.sk
http://nemocnicabanovce.agel.sk



Nemocnica AGEL Bánovce poskytuje ambulantnú aj lôžkovú starostlivosť pacientom 
zo spádovej oblasti, v ktorej žije takmer 40-tisíc obyvateľov. Jej vznik sa datuje do 18. 
storočia, ako samostatný objekt funguje od roku 1992 a v roku 2014 bola pričlenená 
k skupine AGEL. V nemocnici v súčasnosti pracuje viac než 200 zamestnancov. Počet 
vyšetrených pacientov sa v roku 2019 vyšplhal na 143 tisíc.

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť na štyroch lôžkových oddeleniach, ambulantnú časť tvorí 13 špecializovaných 
ambulancií. Pacientom je k dispozícii aj rádiodiagnostika a sonografické pracovisko. Nemocnica prenajíma časť svojich 
priestorov, vďaka čomu tu možno nájsť dialýzu, lekáreň, laboratórium Alpha medical, ambulanciu pohotovostnej služby či 
bufet. Pri internom oddelení funguje ústavná pohotovostná služba, ktorá poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť.

Léčebné úspěchy
Ocenenie SK SaPA Biele srdce získalo v uplynulých rokoch niekoľko zdravotných sestier pracujúcich v bánovskej nemocnici. 
Pacientami je vyhľadávaná predovšetkým jednodňová zdravotná starostlivosť. V odbore cievnej chirurgie sa nemocnica 
pýši operáciami varixov a hemoroidov vykonávanými miniinvazívnym spôsobom – laserovou rádiofrekvenčnou metódou, 
najväčší počet zákrokov zaznamenáva odbor ortopédie, ide najmä o artroskopie ramena, kolena, členku a zápästia. 

Top vybavenie nemocnice
Nemocnica disponuje nadštandardnými izbami vybavenými moderným zariadením, vďaka ktorým je pobyt pacienta v 
zdravotníckom zariadení o čosi príjemnejší. Zrekonštruované bolo rádiodiagnostické oddelenie a zakúpený bol nový 
digitálny RTG prístroj. V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa pravidelne modernizuje technologické vybavenie na 
operačných sálach.
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Nemocnica AGEL Handlová poskytuje ambulantnú aj lôžkovú starostlivosť tisíckam 
pacientom zo spádovej oblasti. Jej vznik sa datuje do roku 1924 a v roku 2014 bola 
pričlenená ku skupine AGEL. V nemocnici v súčasnosti pracuje viac než 100 zamest-
nancov. Celkový počet vyšetrení za rok 2019 sa vyšplhal na 90 tisíc a počet operač-
ných výkonov vo všetkých odboroch JZS bol 1067.

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Zdravotnícke zariadenie poskytuje svojim pacientom zdravotnú starostlivosť na troch ošetrovacích 
jednotkách oddelenia dlhodobo chorých, čo predstavuje 62 lôžok zameraných na následnú zdravotnú 
starostlivosť. Jednodňovú zdravotnú starostlivosť vykonávanú v odboroch chirurgia, gynekológia a urológia 
vyhľadávajú pacienti z celého Slovenska. Ambulantnú časť tvorí 9 špecializovaných ambulancií.  Vzhľadom 
na zameranie zdravotníckeho zariadenia predovšetkým na geriatrických pacientov a požiadavky v regióne, 
bolo v roku 2012 založené sociálne zariadenie – Senior centrum Sv. Kataríny, ktoré poskytuje celoročnú 
starostlivosť klientom po 65. roku života a odkázaným na sociálnu službu. 

Liečebné úspechy
V rámci hospitalizácie na oddelení dlhodobo chorých sa vykonáva komplexné posúdenie pacienta  
a stanovenie liečebného a rehabilitačného plánu so zameraním na zlepšenie sebestačnosti, rehabilitáciu, 
nácvik denných činností, aktivizáciu a špecifický geriatrický režim. Dôležitou súčasťou nemocnice je 
jednodňová zdravotná starostlivosť. Nosnou líniou operácii v odbore chirurgia sú operácie varixov dolných 
končatín laserom-ELVeS metódou a operácie hemoroidov laserom LHP metódou.

Top vybavenie nemocnice
V uplynulom období prešli rekonštrukciou a modernizáciou cievna a anesteziologická ambulancia. Po rokoch 
bola prestavená budova polikliniky, na čo nemocnica získala prostriedky z európskych fondov. 
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Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. 
SNP 26, Handlová, 972 51, SK
tel. +421 465 192 777
e-mail sekretariat@nha.agel.sk
http://nemocnicahandlova.agel.sk



Nemocnica AGEL Bánovce poskytuje ambulantnú aj lôžkovú starostlivosť pacientom 
zo spádovej oblasti, v ktorej žije takmer 40-tisíc obyvateľov. Jej vznik sa datuje do 18. 
storočia, ako samostatný objekt funguje od roku 1992 a v roku 2014 bola pričlenená 
k skupine AGEL. V nemocnici v súčasnosti pracuje viac než 200 zamestnancov. Počet 
vyšetrených pacientov sa v roku 2019 vyšplhal na 143 tisíc.

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť na štyroch lôžkových oddeleniach, ambulantnú časť tvorí 13 špecializovaných 
ambulancií. Pacientom je k dispozícii aj rádiodiagnostika a sonografické pracovisko. Nemocnica prenajíma časť svojich 
priestorov, vďaka čomu tu možno nájsť dialýzu, lekáreň, laboratórium Alpha medical, ambulanciu pohotovostnej služby či 
bufet. Pri internom oddelení funguje ústavná pohotovostná služba, ktorá poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť.

Léčebné úspěchy
Ocenenie SK SaPA Biele srdce získalo v uplynulých rokoch niekoľko zdravotných sestier pracujúcich v bánovskej nemocnici. 
Pacientami je vyhľadávaná predovšetkým jednodňová zdravotná starostlivosť. V odbore cievnej chirurgie sa nemocnica 
pýši operáciami varixov a hemoroidov vykonávanými miniinvazívnym spôsobom – laserovou rádiofrekvenčnou metódou, 
najväčší počet zákrokov zaznamenáva odbor ortopédie, ide najmä o artroskopie ramena, kolena, členku a zápästia. 

Top vybavenie nemocnice
Nemocnica disponuje nadštandardnými izbami vybavenými moderným zariadením, vďaka ktorým je pobyt pacienta v 
zdravotníckom zariadení o čosi príjemnejší. Zrekonštruované bolo rádiodiagnostické oddelenie a zakúpený bol nový 
digitálny RTG prístroj. V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa pravidelne modernizuje technologické vybavenie na 
operačných sálach.
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Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku je všeobecná nemocnica poskytuj-
úca zdravotnú starostlivosť v spádovej oblasti okresu Kežmarok s počtom viac ako  
74 tisíc obyvateľov. Nesie meno slávneho kežmarského rodáka Dr. Vojtecha Alexan-
dra, ktorý bol priekopníkom röntgenológie na Slovensku. Poslaním nemocnice je bu-
dovať nemocnicu rodinného typu efektívnym hospodárením, spokojnými pacientmi  
a zamestnancami. Nemocnica je od roku 2007 držiteľom certifikátu kvality ISO 9001. 
Od 1.júla 2018 sa nemocnica začlenila do skupiny AGEL. 

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Zdravotnú starostlivosť nemocnica poskytuje na 7 oddeleniach, ambulantná starostlivosť je poskytovaná  
v odbore všeobecné lekárstvo, ambulantná pohotovostná služba pre dospelých a pre deti a dorast. Špecializo-
vanú ambulantnú starostlivosť nemocnica poskytuje v 13 odboroch. Medzi spoločné vyšetrovacie a liečebné 
zložky patrí rádiológia, sonografia, CT a mamografia. 

Liečebné úspechy
Úspechy nemocnice vidíme najmä v oblasti pôrodníctva. Silnou stránkou pôrodníckeho oddelenia je preferovanie 
pôrodov prirodzenou cestou a kurzy predpôrodnej prípravy. V rámci celoslovenského projektu Sprievodca 
pôrodnicami, ktorý organizuje Health Policy Institute (HPI), sa kežmarská pôrodnica stabilne udržiava na prvých 
miestach v najnižšom počte cisárskych rezov. 

Top vybavenie nemocnice
Nemocnica disponuje na každom oddelení nadštandardnými a polo-nadštandardnými izbami, o ktoré je  
zo strany pacientov veľký záujem. V priebehu r. 2020 v rámci projektu z Európskych investičných a štrukturálnych 
fondov dostala modernú prístrojovú techniku vrátane zariadenia a vybavenia, aj prebehla modernizácia IKT 
infraštruktúry.
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Nemocnica AGEL Bánovce poskytuje ambulantnú aj lôžkovú starostlivosť pacientom 
zo spádovej oblasti, v ktorej žije takmer 40-tisíc obyvateľov. Jej vznik sa datuje do 18. 
storočia, ako samostatný objekt funguje od roku 1992 a v roku 2014 bola pričlenená 
k skupine AGEL. V nemocnici v súčasnosti pracuje viac než 200 zamestnancov. Počet 
vyšetrených pacientov sa v roku 2019 vyšplhal na 143 tisíc.

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť na štyroch lôžkových oddeleniach, ambulantnú časť tvorí 13 špecializovaných 
ambulancií. Pacientom je k dispozícii aj rádiodiagnostika a sonografické pracovisko. Nemocnica prenajíma časť svojich 
priestorov, vďaka čomu tu možno nájsť dialýzu, lekáreň, laboratórium Alpha medical, ambulanciu pohotovostnej služby či 
bufet. Pri internom oddelení funguje ústavná pohotovostná služba, ktorá poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť.

Léčebné úspěchy
Ocenenie SK SaPA Biele srdce získalo v uplynulých rokoch niekoľko zdravotných sestier pracujúcich v bánovskej nemocnici. 
Pacientami je vyhľadávaná predovšetkým jednodňová zdravotná starostlivosť. V odbore cievnej chirurgie sa nemocnica 
pýši operáciami varixov a hemoroidov vykonávanými miniinvazívnym spôsobom – laserovou rádiofrekvenčnou metódou, 
najväčší počet zákrokov zaznamenáva odbor ortopédie, ide najmä o artroskopie ramena, kolena, členku a zápästia. 

Top vybavenie nemocnice
Nemocnica disponuje nadštandardnými izbami vybavenými moderným zariadením, vďaka ktorým je pobyt pacienta v 
zdravotníckom zariadení o čosi príjemnejší. Zrekonštruované bolo rádiodiagnostické oddelenie a zakúpený bol nový 
digitálny RTG prístroj. V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa pravidelne modernizuje technologické vybavenie na 
operačných sálach.
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Nemocnica AGEL Komárno bola založená s cieľom poskytovať kvalitnú zdravotnú 
starostlivosť moderného typu. Hlavnou činnosťou AGEL Nemocnice Komárno je  
nielen zabezpečovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v Komárne, ale aj poskyto-
vanie zdravotnej starostlivosti pre onkologických pacientov. Nemocnica v Komárne 
s viac než 110 ročnou históriou je najvýznamnejším poskytovateľom zdravotnej sta-
rostlivosti v regióne.

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Nemocnica disponuje desiatimi lôžkovými oddeleniami s celkovým počtom 310 lôžok s prísluš-
nými jednotkami intenzívnej starostlivosti. Nemocnica ponúka jednodňovú zdravotnú starostlivosť  
v 5 odboroch. Okrem toho v nemocnici nájdeme 10 ďalších oddelení spoločných vyšetrovacích 
a liečebných zložiek. Ambulantná starostlivosť sa zabezpečuje v 28 odborných, špecializova-
ných ambulanciách a v nemocnici je k dispozícii aj verejná lekáreň.

Liečebné úspechy
V prestížnej ankete TOP inovácie v zdravotníctve 2018 získala Nemocnica AGEL Komárno ocenenie za 
budovanie Komplexného onkologického centra. Neurologickému oddeleniu nemocnice bolo v roku 2019 
udelený štatút Diamantového centra pre liečbu cievnych mozgových príhod, kde je ročne liečených cez 
1.000 pacientov. V nemocnici pracuje exkluzívne pracovisko – Centrum pre poruchy rovnováhy, ktoré 
poskytuje diagnostiku a liečbu závratových stavov a iných porúch rovnováhy. 

Top vybavenie nemocnice
Po spustení Komplexného onkologického centra v Komárne je najväčšou pýchou nemocnice moderné 
pracovisko radiačnej onkológie s najnovším prístrojovým vybavením – lineárnym urýchľovačom a CT 
simulátorom. Po ukončení projektu z EU fondov nemocnica získa okrem komplexného urgentného príjmu 
so špičkovou diagnostikou nový rozmer, kde sa z pavilónového typu vo veľkej miere transformuje na 
bezbariérové poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
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Nemocnica AGEL Bánovce poskytuje ambulantnú aj lôžkovú starostlivosť pacientom 
zo spádovej oblasti, v ktorej žije takmer 40-tisíc obyvateľov. Jej vznik sa datuje do 18. 
storočia, ako samostatný objekt funguje od roku 1992 a v roku 2014 bola pričlenená 
k skupine AGEL. V nemocnici v súčasnosti pracuje viac než 200 zamestnancov. Počet 
vyšetrených pacientov sa v roku 2019 vyšplhal na 143 tisíc.

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť na štyroch lôžkových oddeleniach, ambulantnú časť tvorí 13 špecializovaných 
ambulancií. Pacientom je k dispozícii aj rádiodiagnostika a sonografické pracovisko. Nemocnica prenajíma časť svojich 
priestorov, vďaka čomu tu možno nájsť dialýzu, lekáreň, laboratórium Alpha medical, ambulanciu pohotovostnej služby či 
bufet. Pri internom oddelení funguje ústavná pohotovostná služba, ktorá poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť.

Léčebné úspěchy
Ocenenie SK SaPA Biele srdce získalo v uplynulých rokoch niekoľko zdravotných sestier pracujúcich v bánovskej nemocnici. 
Pacientami je vyhľadávaná predovšetkým jednodňová zdravotná starostlivosť. V odbore cievnej chirurgie sa nemocnica 
pýši operáciami varixov a hemoroidov vykonávanými miniinvazívnym spôsobom – laserovou rádiofrekvenčnou metódou, 
najväčší počet zákrokov zaznamenáva odbor ortopédie, ide najmä o artroskopie ramena, kolena, členku a zápästia. 

Top vybavenie nemocnice
Nemocnica disponuje nadštandardnými izbami vybavenými moderným zariadením, vďaka ktorým je pobyt pacienta v 
zdravotníckom zariadení o čosi príjemnejší. Zrekonštruované bolo rádiodiagnostické oddelenie a zakúpený bol nový 
digitálny RTG prístroj. V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa pravidelne modernizuje technologické vybavenie na 
operačných sálach.
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Nemocnica AGEL Košice-Šaca je modernou, dynamicky sa rozvíjajúcou nemocnicou 
s takmer šesťdesiatročnou tradíciou. Zdravotnú starostlivosť poskytuje pre spádovú 
oblasť do 200 000 obyvateľov a Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, ako jed-
no z dvoch špecializovaných pracovísk v rámci celého Slovenska, zabezpečuje služby 
pre štyri kraje. Nemocnica zvíťazila v ankete INEKO Nemocnica roka v rokoch 2019  
a 2020.  Od roku 2016 je certifikovaná Medzinárodnou futbalovou federáciou ako 
FIFA Medical Centre of Excellence. 

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Nemocnica disponuje ôsmimi klinikami, deviatimi oddeleniami, deviatimi špecializovanými centrami a viac ako 
stotridsiatimi ambulanciami. Medzi špičkové pracoviská sa radí Diagnostické centrum, ktoré je popredným 
pracoviskom rozsahom a dostupnosťou nadštandardných vyšetrení, ako aj Šport-artro centrum, ktoré sa stará 
o viaceré športové kluby vrátane hokejovej reprezentácie Slovenska, hádzanárskej mužskej a basketbalovej 
ženskej reprezentácie.

Liečebné úspechy
Pôrodnica sa s viac ako 1 900 pôrodmi ročne radí medzi špičku na Slovensku a je najvyhľadávanejšou pôrodnicou 
na východnom Slovensku. Neurologické oddelenie bolo opakovane ocenené európskou spoločnosťou  
The European Stroke Organisation za manažment starostlivosti o pacientov s náhlou cievnou mozgovou 
príhodou zlatým statusom GOLD STATUS. 

Top vybavenie nemocnice
Od roku 2015 disponuje nemocnica Operačným centrom, ktoré dosahuje úroveň svetových pracovísk. 
Vybavenie piatich moderných operačných sál umožňuje online prístup do zdravotnej dokumentácie pacienta 
počas operačného zákroku a disponuje laparoskopickými či endoskopickými vežami. V roku 2016 uviedla Klinika 
rádiológie do prevádzky moderné pracovisko magnetickej rezonancie s unikátnym otvoreným magnetom, ktorý 
umožňuje vyšetrovať pacientov s morbídnou obezitou, či prítomnosť rodičov pri deťoch a tiež využitie anestézy 
počas vyšetrenia. V roku 2019 ukončila nemocnica kompletnú rekonštrukciu pôrodnice a šestonedelia. 
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Nemocnica AGEL Bánovce poskytuje ambulantnú aj lôžkovú starostlivosť pacientom 
zo spádovej oblasti, v ktorej žije takmer 40-tisíc obyvateľov. Jej vznik sa datuje do 18. 
storočia, ako samostatný objekt funguje od roku 1992 a v roku 2014 bola pričlenená 
k skupine AGEL. V nemocnici v súčasnosti pracuje viac než 200 zamestnancov. Počet 
vyšetrených pacientov sa v roku 2019 vyšplhal na 143 tisíc.

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť na štyroch lôžkových oddeleniach, ambulantnú časť tvorí 13 špecializovaných 
ambulancií. Pacientom je k dispozícii aj rádiodiagnostika a sonografické pracovisko. Nemocnica prenajíma časť svojich 
priestorov, vďaka čomu tu možno nájsť dialýzu, lekáreň, laboratórium Alpha medical, ambulanciu pohotovostnej služby či 
bufet. Pri internom oddelení funguje ústavná pohotovostná služba, ktorá poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť.

Léčebné úspěchy
Ocenenie SK SaPA Biele srdce získalo v uplynulých rokoch niekoľko zdravotných sestier pracujúcich v bánovskej nemocnici. 
Pacientami je vyhľadávaná predovšetkým jednodňová zdravotná starostlivosť. V odbore cievnej chirurgie sa nemocnica 
pýši operáciami varixov a hemoroidov vykonávanými miniinvazívnym spôsobom – laserovou rádiofrekvenčnou metódou, 
najväčší počet zákrokov zaznamenáva odbor ortopédie, ide najmä o artroskopie ramena, kolena, členku a zápästia. 

Top vybavenie nemocnice
Nemocnica disponuje nadštandardnými izbami vybavenými moderným zariadením, vďaka ktorým je pobyt pacienta v 
zdravotníckom zariadení o čosi príjemnejší. Zrekonštruované bolo rádiodiagnostické oddelenie a zakúpený bol nový 
digitálny RTG prístroj. V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa pravidelne modernizuje technologické vybavenie na 
operačných sálach.
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Nemocnica AGEL Krompachy je poskytovateľom lôžkovej aj ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti pre spádovú oblasť 50 tisíc obyvateľov. Pacientom ponúka možnosť 
hospitalizácie na 6 základných lôžkových oddeleniach so 125 lôžkami alebo ošetrenia 
v rámci 12 odborných ambulancií.

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Nemocnica AGEL Krompachy disponuje 6 lôžkovými oddeleniami, jednodňovú zdravotnú starostlivosť  
ponúka v odboroch chirurgia a gynekológia a pôrodníctvo. V rámci spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
sa v nemocnici nachádza oddelenie klinickej biochémie a rádiologické oddelenie, ktorého súčasťou je  
aj pracovisko počítačovej tomografie. Ambulantnú časť nemocnice zahŕňa dvanásť ambulancií. 

Liečebné úspechy
V rámci projektu „Sprievodca pôrodnicami“ sa v rebríčku hodnotenia slovenských pôrodníc mamičkami pre 
rok 2016  pôrodnica umiestnila na prvom mieste v rámci Košického kraja a aj v ďalších rokoch sa umiestnila 
na popredných miestach. Na žiadosť rodičky nemocnica zabezpečuje odber pupočníkovej krvi.

Top vybavenie nemocnice
Operačný trakt chirurgického oddelenia tvoria dve zmodernizované operačné sály, ktoré spĺňajú najvyššie 
požiadavky na prevádzku. Každé lôžkové oddelenie je vybavené nadštandardnou izbou a pôrodnica 
disponuje aj špeciálne upravenou izbou pre pobyt pacientky s členom rodiny. V súčasnosti sa v nemocnici 
realizuje rozsiahla rekonštrukcia priestorov gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia so spolufinanovaním 
eurofondov s termínom ukončenia 02/2022. 
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Nemocnica AGEL Bánovce poskytuje ambulantnú aj lôžkovú starostlivosť pacientom 
zo spádovej ommblasti, v ktorej žije takmer 40-tisíc obyvateľov. Jej vznik sa datuje 
do 18. storočia, ako samostatný objekt funguje od roku 1992 a v roku 2014 bola 
pričlenená 
k skupine AGEL. V nemocnici v súčasnosti pracuje viac než 200 zamestnancov. Počet 
vyšetrených pacientov sa v roku 2019 vyšplhal na 143 tisíc.

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť na štyroch lôžkových oddeleniach, ambulantnú časť tvorí 13 špecializovaných 
ambulancií. Pacientom je k dispozícii aj rádiodiagnostika a sonografické pracovisko. Nemocnica prenajíma časť svojich 
priestorov, vďaka čomu tu možno nájsť dialýzu, lekáreň, laboratórium Alpha medical, ambulanciu pohotovostnej služby či 
bufet. Pri internom oddelení funguje ústavná pohotovostná služba, ktorá poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť.

Léčebné úspěchy
Ocenenie SK SaPA Biele srdce získalo v uplynulých rokoch niekoľko zdravotných sestier pracujúcich v bánovskej nemocnici. 
Pacientami je vyhľadávaná predovšetkým jednodňová zdravotná starostlivosť. V odbore cievnej chirurgie sa nemocnica 
pýši operáciami varixov a hemoroidov vykonávanými miniinvazívnym spôsobom – laserovou rádiofrekvenčnou metódou, 
najväčší počet zákrokov zaznamenáva odbor ortopédie, ide najmä o artroskopie ramena, kolena, členku a zápästia. 

Top vybavenie nemocnice
Nemocnica disponuje nadštandardnými izbami vybavenými moderným zariadením, vďaka ktorým je pobyt pacienta v 
zdravotníckom zariadení o čosi príjemnejší. Zrekonštruované bolo rádiodiagnostické oddelenie a zakúpený bol nový 
digitálny RTG prístroj. V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa pravidelne modernizuje technologické vybavenie na 
operačných sálach.
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Súčasťou Nemocnice AGEL Zvolen je od 1. decembra 2010 aj Nemocnica AGEL  
Krupina. Cieľom bolo vytvorenie modelového projektu dvoch čiastočne špecializo-
vaných moderných nemocníc, kedy jedna plní úlohu poskytovateľa akútnej zdravot-
nej starostlivosti a druhá je zamerané prioritne na následnú a doliečovaciu starost-
livosť. Krupinská nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť v meste s približne 
7900 obyvateľmi. Zameraná je predovšetkým na liečbu dlhodobo chorých pacientov.  
V krupinskej nemocnici pracuje sedem desiatok zamestnancov. 

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Nemocnica AGEL Krupina má chirurgickú, internú a geriatrickú a ortopedickú ambulanciu a 3 odde-
lenia – interné oddelenie, oddelenie dlhodobo chorých a rádiologické oddelenie. Ročne v nemocnici 
ambulantne ošetria viac ako 23 000 pacientov.

Top vybavenie nemocnice
Aj táto menšia nemocnica v sieti zdravotníckych zariadení spoločnosti AGEL SK napreduje. Novinkou sú 
dve moderne vybavené naštandarné izby, ktoré sú súčasťou Oddelenia dlhodobo chorých a zmenami 
prešlo aj RTG pracovisko, ktoré má nové prístrojové vybavenie.  
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Nemocnica AGEL Bánovce poskytuje ambulantnú aj lôžkovú starostlivosť pacientom 
zo spádovej oblasti, v ktorej žije takmer 40-tisíc obyvateľov. Jej vznik sa datuje do 18. 
storočia, ako samostatný objekt funguje od roku 1992 a v roku 2014 bola pričlenená 
k skupine AGEL. V nemocnici v súčasnosti pracuje viac než 200 zamestnancov. Počet 
vyšetrených pacientov sa v roku 2019 vyšplhal na 143 tisíc.

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť na štyroch lôžkových oddeleniach, ambulantnú časť tvorí 13 špecializovaných 
ambulancií. Pacientom je k dispozícii aj rádiodiagnostika a sonografické pracovisko. Nemocnica prenajíma časť svojich 
priestorov, vďaka čomu tu možno nájsť dialýzu, lekáreň, laboratórium Alpha medical, ambulanciu pohotovostnej služby či 
bufet. Pri internom oddelení funguje ústavná pohotovostná služba, ktorá poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť.

Léčebné úspěchy
Ocenenie SK SaPA Biele srdce získalo v uplynulých rokoch niekoľko zdravotných sestier pracujúcich v bánovskej nemocnici. 
Pacientami je vyhľadávaná predovšetkým jednodňová zdravotná starostlivosť. V odbore cievnej chirurgie sa nemocnica 
pýši operáciami varixov a hemoroidov vykonávanými miniinvazívnym spôsobom – laserovou rádiofrekvenčnou metódou, 
najväčší počet zákrokov zaznamenáva odbor ortopédie, ide najmä o artroskopie ramena, kolena, členku a zápästia. 

Top vybavenie nemocnice
Nemocnica disponuje nadštandardnými izbami vybavenými moderným zariadením, vďaka ktorým je pobyt pacienta v 
zdravotníckom zariadení o čosi príjemnejší. Zrekonštruované bolo rádiodiagnostické oddelenie a zakúpený bol nový 
digitálny RTG prístroj. V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa pravidelne modernizuje technologické vybavenie na 
operačných sálach.
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Nemocnica AGEL Levice sa v septembri 2017 stala súčasťou skupiny AGEL, zamest-
náva viac ako 630 zamestnancov. Jej spádovú oblasť tvorí vyše 160 000 obyvateľov. 
Ide o jednu z najväčších nemocníc v Nitrianskom kraji. Cieľom nemocnice je dosia-
hnutie maximálnej spokojnosti klientov prostredníctvom riadenia kvality poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti. 

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Predmetom činnosti nemocnice je poskytovanie ústavnej, ambulantnej diagnostickej a liečebno-preventívnej 
zdravotnej starostlivosti, jednodňovej zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti a služieb v oblasti 
spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ako aj dopravnej zdravotnej služby. 

Liečebné úspechy
Cieľom nemocnice je urobiť pre pacientov všetko, čo je medicínsky a ľudsky možné pre navrátenie podlomeného 
zdravia. Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie je stále populárnejšie a rok čo rok tu stúpa počet narodených 
bábätiek. Mamičky si pochvaľujú najmä prístup lekárov i sestier a tiež možnosť byť po pôrode na nadštandardne 
vybavenej izbe. Slovenská lekárnická komora pridelila levickej nemocnice štatút Výučbová lekáreň.

Top vybavenie nemocnice
Nemocnica AGEL Levice obnovila prístrojovú techniku na niekoľkých oddeleniach. Vďaka investíciám za 
viac ako 500 000 EUR sa zdravotnícke zariadenie postupne mení a modernizuje. Oddelenie anestéziológie  
a intenzívnej medicíny získalo nový prístroj, ktorý slúži na optimalizáciu spontánneho dýchania. Nový moderný 
digitálny mamograf pacientkám poskytuje vyšší komfort vyšetrenia a má lepšiu rozlišovaciu schopnosť pri 
nižších radiačných dávkach a vyššej kvalite obrazu. V nemocnici prebiehajú od novembra 2019 stavebné práce 
na výstavbe nového pracoviska urgentného príjmu s najmodernejším diagnostickým vybavením. Ukončenie 
prác je v prvom polroku 2021.  
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Nemocnica AGEL Bánovce poskytuje ambulantnú aj lôžkovú starostlivosť pacientom 
zo spádovej oblasti, v ktorej žije takmer 40-tisíc obyvateľov. Jej vznik sa datuje do 18. 
storočia, ako samostatný objekt funguje od roku 1992 a v roku 2014 bola pričlenená 
k skupine AGEL. V nemocnici v súčasnosti pracuje viac než 200 zamestnancov. Počet 
vyšetrených pacientov sa v roku 2019 vyšplhal na 143 tisíc.

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť na štyroch lôžkových oddeleniach, ambulantnú časť tvorí 13 špecializovaných 
ambulancií. Pacientom je k dispozícii aj rádiodiagnostika a sonografické pracovisko. Nemocnica prenajíma časť svojich 
priestorov, vďaka čomu tu možno nájsť dialýzu, lekáreň, laboratórium Alpha medical, ambulanciu pohotovostnej služby či 
bufet. Pri internom oddelení funguje ústavná pohotovostná služba, ktorá poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť.

Léčebné úspěchy
Ocenenie SK SaPA Biele srdce získalo v uplynulých rokoch niekoľko zdravotných sestier pracujúcich v bánovskej nemocnici. 
Pacientami je vyhľadávaná predovšetkým jednodňová zdravotná starostlivosť. V odbore cievnej chirurgie sa nemocnica 
pýši operáciami varixov a hemoroidov vykonávanými miniinvazívnym spôsobom – laserovou rádiofrekvenčnou metódou, 
najväčší počet zákrokov zaznamenáva odbor ortopédie, ide najmä o artroskopie ramena, kolena, členku a zápästia. 

Top vybavenie nemocnice
Nemocnica disponuje nadštandardnými izbami vybavenými moderným zariadením, vďaka ktorým je pobyt pacienta v 
zdravotníckom zariadení o čosi príjemnejší. Zrekonštruované bolo rádiodiagnostické oddelenie a zakúpený bol nový 
digitálny RTG prístroj. V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa pravidelne modernizuje technologické vybavenie na 
operačných sálach.
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Nemocnica AGEL Levoča poskytuje regionálnu ústavnú a ambulantnú zdravotnú sta-
rostlivosť. Vybrané oddelenia nemocnice majú aj nadregionálny charakter. Nemocnica 
AGEL Levoča je podľa hodnotenia inštitúcie INEKO jednou z najlepších nemocníc na 
Slovensku, a to konkrétne treťou najlepšou všeobecnou nemocnicou v štáte. Personál 
nemocnice sa môže pochváliť celou radou ocenení, medzi ktoré patrí napríklad BIELE 
SRDCE odovzdávané Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek získané 
v rokoch 2015, 2017, 2018 a 2019. Nemocnici taktiež patrí tretie miesto v ankete 
TOP Lekári Slovenska alebo titul Slovenka roka 2015 v kategórii Zdravotníctvo.

Spektrum poskytovanej starostlivosti
V súčasnosti má nemocnica 302 funkčných lôžok a poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť na 8 lôžkových 
oddeleniach. Nemocnica taktiež poskytuje služby jednodňovej zdravotnej starostlivosti, prevádzkuje verejnú  
a nemocničnú lekáreň, a taktiež pevnú ambulantnú pohotovostnú službu (PAPS) pre deti a dorast a pre  
dospelých.

Liečebné úspechy
V nedávnej dobe zaviedla Nemocnica AGEL Levoča nové spektrum vyšetrovacích a liečebných metód v chirurgii, 
ktoré sledujú najmodernejšie trendy. Príkladom sú napríklad úspešné zákroky bariatrickej chirurgie. V roku 2019 
jej bolo udelené medzinárodné ocenenia ESO: zlatý, platinový a diamantový štatút ESO Angels Awards za rok 
2018. 

Top vybavenie nemocnice
Nemocnica prešla významnými rekonštrukciami, ktoré okrem iného zahŕňali renováciu oddelení, operačných sál 
aj ambulancií. Vo vynovenej časti transfuziologického pracoviska bolo vytvorené moderné odberové centrum pre 
darcov krvi. Vznikol nový neurologický pavilón, bolo otvorené pracovisko magnetickej rezonancie. V súčasnosti 
prebieha výstavba nového urgentného príjmu, ktorý bude dokončený v prvom polroku 2021 a bude výrazným 
posunon v komplexnosti a kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 
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Nemocnica AGEL Bánovce poskytuje ambulantnú aj lôžkovú starostlivosť pacientom 
zo spádovej oblasti, v ktorej žije takmer 40-tisíc obyvateľov. Jej vznik sa datuje do 18. 
storočia, ako samostatný objekt funguje od roku 1992 a v roku 2014 bola pričlenená 
k skupine AGEL. V nemocnici v súčasnosti pracuje viac než 200 zamestnancov. Počet 
vyšetrených pacientov sa v roku 2019 vyšplhal na 143 tisíc.

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť na štyroch lôžkových oddeleniach, ambulantnú časť tvorí 13 špecializovaných 
ambulancií. Pacientom je k dispozícii aj rádiodiagnostika a sonografické pracovisko. Nemocnica prenajíma časť svojich 
priestorov, vďaka čomu tu možno nájsť dialýzu, lekáreň, laboratórium Alpha medical, ambulanciu pohotovostnej služby či 
bufet. Pri internom oddelení funguje ústavná pohotovostná služba, ktorá poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť.

Léčebné úspěchy
Ocenenie SK SaPA Biele srdce získalo v uplynulých rokoch niekoľko zdravotných sestier pracujúcich v bánovskej nemocnici. 
Pacientami je vyhľadávaná predovšetkým jednodňová zdravotná starostlivosť. V odbore cievnej chirurgie sa nemocnica 
pýši operáciami varixov a hemoroidov vykonávanými miniinvazívnym spôsobom – laserovou rádiofrekvenčnou metódou, 
najväčší počet zákrokov zaznamenáva odbor ortopédie, ide najmä o artroskopie ramena, kolena, členku a zápästia. 

Top vybavenie nemocnice
Nemocnica disponuje nadštandardnými izbami vybavenými moderným zariadením, vďaka ktorým je pobyt pacienta v 
zdravotníckom zariadení o čosi príjemnejší. Zrekonštruované bolo rádiodiagnostické oddelenie a zakúpený bol nový 
digitálny RTG prístroj. V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa pravidelne modernizuje technologické vybavenie na 
operačných sálach.
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Nemocnica AGEL Zlaté Moravce, s viac ako 145 ročnou históriou, je členom skupiny 
AGEL od roku 2017. Zdravotnú starostlivosť poskytuje v rodinnom prostredí príjem-
ného lesoparku.

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce poskytuje akútnu lôžkovú starostlivosť na štyroch oddeleniach, poskytuje 
tiež jednodňovú zdravotnú starostlivosť. Súčasťou nemocnice sú spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky 
a ambulantnú časť zahŕňajú špecializované ambulancie. 

Liečebné úspechy
Spektrum poskytovanej zdravotnej starostlivosti nemocnica zvýšila rozšírením o ambulanciu diabetológie, 
porúch látkovej premeny a výživy a zriadením poradne na liečbu nehojácich rán a stómií. Zdravotnícky 
personál sa môže pochváliť rôznymi oceneniami Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mesta Zlaté Moravce 
či získaním Bieleho srdca udeľovaného Komorou sestier a pôrodných asistentiek. V roku 2020 Nemocnica 
AGEL Zlaté Moravce získala 1. miesto v hodnotení Index transparentnosti nemocníc roka 2020 v kategórii 
súkromné nemocnice udelené mimovládnou organizáciou Transparency International Slovensko.

Top vybavenie nemocnice
V rámci modernizácie stavieb a budov uskutočnila komplexnú rekonštrukciu tepelného hospodárstva 
a rádiológie s obnovou stavebnej časti, elektroinštalácie a zdravotnej techniky. Kvalitu poskytovaných 
služieb na tomto kľúčovom pracovisku zvýšila kúpou skiagrafického RTG prístroja. Oddeleniam nemocnica 
obstarala novú zdravotnú techniku, RTG prístroj s C-ramenom, laparoskopickú zostavu s príslušenstvom, 
USG prístroje, laser a ďalšie vybavenie, ktoré výrazne zvýšili kvalitu poskytovaných služieb. 
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Nemocnica AGEL Bánovce poskytuje ambulantnú aj lôžkovú starostlivosť pacientom 
zo spádovej oblasti, v ktorej žije takmer 40-tisíc obyvateľov. Jej vznik sa datuje do 18. 
storočia, ako samostatný objekt funguje od roku 1992 a v roku 2014 bola pričlenená 
k skupine AGEL. V nemocnici v súčasnosti pracuje viac než 200 zamestnancov. Počet 
vyšetrených pacientov sa v roku 2019 vyšplhal na 143 tisíc.

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť na štyroch lôžkových oddeleniach, ambulantnú časť tvorí 13 špecializovaných 
ambulancií. Pacientom je k dispozícii aj rádiodiagnostika a sonografické pracovisko. Nemocnica prenajíma časť svojich 
priestorov, vďaka čomu tu možno nájsť dialýzu, lekáreň, laboratórium Alpha medical, ambulanciu pohotovostnej služby či 
bufet. Pri internom oddelení funguje ústavná pohotovostná služba, ktorá poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť.

Léčebné úspěchy
Ocenenie SK SaPA Biele srdce získalo v uplynulých rokoch niekoľko zdravotných sestier pracujúcich v bánovskej nemocnici. 
Pacientami je vyhľadávaná predovšetkým jednodňová zdravotná starostlivosť. V odbore cievnej chirurgie sa nemocnica 
pýši operáciami varixov a hemoroidov vykonávanými miniinvazívnym spôsobom – laserovou rádiofrekvenčnou metódou, 
najväčší počet zákrokov zaznamenáva odbor ortopédie, ide najmä o artroskopie ramena, kolena, členku a zápästia. 

Top vybavenie nemocnice
Nemocnica disponuje nadštandardnými izbami vybavenými moderným zariadením, vďaka ktorým je pobyt pacienta v 
zdravotníckom zariadení o čosi príjemnejší. Zrekonštruované bolo rádiodiagnostické oddelenie a zakúpený bol nový 
digitálny RTG prístroj. V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa pravidelne modernizuje technologické vybavenie na 
operačných sálach.
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Nemocnica AGEL Zvolen je nemocnicou všeobecného typu, poskytujúcou zdravotnú 
starostlivosť 120 tisícom obyvateľom spádovej oblasti. Mottom a cieľom je vybudo-
vanie modernej nemocnice so zachovaním statusu spoľahlivého poskytovateľa zdra-
votnej starostlivosti s nadregionálnym pôsobením pracovísk. V nemocnici pracuje viac 
ako 700 zamestnancov, ročne je ambulantne ošetrených viac ako 137 tisíc pacientov 
a hospitalizovaných takmer 16 tisíc. 

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Nemocnica AGEL Zvolen prevádzkuje 17 oddelení, 30 špecializovaných ambulancií, poskytuje zdravotnú 
starostlivosť v 8 odboroch a v 4 odboroch jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Súčasťou nemocnice je 
aj Nemocnica AGEL Krupina, zameraná predovšetkým na liečbu dlhodobo chorých pacientov. Laboratóriá 
AGELLAB poskytujú komplexnú biochemickú diagnostiku a od roku 2020 je súčasťou portfólia nemocnice 
aj pracovisko s najmodernejším zariadením PET/CT v Banskej Bystrici.

Liečebné úspechy
Úspechy sú hlavne v oblasti pôrodníctva. S takmer 1300 pôrodmi ročne sa radí pôrodnica k najväčším  
v Banskobystrickom kraji. Kvalitnú diagnostiku zabezpečuje tiež rádiologické oddelenie vybavené modernými 
digitálnymi technológiami, široké spektrum výkonov ponúka fyziatricko – rehabilitačné oddelenie. Ročne 
zvolenské laboratóriá uskutočnia takmer 10 miliónov vyšetrení a boli medzi prvými, ktoré začali testovať 
ochorenie COVID 19. Súčasťou oddelenia klinickej mikrobiológie je aj Antibiotické pracovisko a Centrum 
pre sledovanie a koordináciu nozokomiálnych nákaz. Tieto pracoviská sa radia medzi najväčšie laboratóriá 
na Slovensku.

Top vybavenie nemocnice
V uplynulom roku bolo investovaných viac ako 1 milión eur do rekonštrukcie lôžkovej a ambulantnej časti 
gynekologicko - pôrodníckeho oddelenia. Takmer 300 tisíc eur išlo na JIS a moderné prístrojové vybavenie. 
Od októbra 2019 sa v Nemocnici AGEL Zvolen realizuje výstavba moderného urgentného príjmu, v celkovej 
hodnote 7,1 milióna EUR s využitím eurofondov. 
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Nemocnica AGEL Bánovce poskytuje ambulantnú aj lôžkovú starostlivosť pacientom 
zo spádovej oblasti, v ktorej žije takmer 40-tisíc obyvateľov. Jej vznik sa datuje do 18. 
storočia, ako samostatný objekt funguje od roku 1992 a v roku 2014 bola pričlenená 
k skupine AGEL. V nemocnici v súčasnosti pracuje viac než 200 zamestnancov. Počet 
vyšetrených pacientov sa v roku 2019 vyšplhal na 143 tisíc.

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť na štyroch lôžkových oddeleniach, ambulantnú časť tvorí 13 špecializovaných 
ambulancií. Pacientom je k dispozícii aj rádiodiagnostika a sonografické pracovisko. Nemocnica prenajíma časť svojich 
priestorov, vďaka čomu tu možno nájsť dialýzu, lekáreň, laboratórium Alpha medical, ambulanciu pohotovostnej služby či 
bufet. Pri internom oddelení funguje ústavná pohotovostná služba, ktorá poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť.

Léčebné úspěchy
Ocenenie SK SaPA Biele srdce získalo v uplynulých rokoch niekoľko zdravotných sestier pracujúcich v bánovskej nemocnici. 
Pacientami je vyhľadávaná predovšetkým jednodňová zdravotná starostlivosť. V odbore cievnej chirurgie sa nemocnica 
pýši operáciami varixov a hemoroidov vykonávanými miniinvazívnym spôsobom – laserovou rádiofrekvenčnou metódou, 
najväčší počet zákrokov zaznamenáva odbor ortopédie, ide najmä o artroskopie ramena, kolena, členku a zápästia. 

Top vybavenie nemocnice
Nemocnica disponuje nadštandardnými izbami vybavenými moderným zariadením, vďaka ktorým je pobyt pacienta v 
zdravotníckom zariadení o čosi príjemnejší. Zrekonštruované bolo rádiodiagnostické oddelenie a zakúpený bol nový 
digitálny RTG prístroj. V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa pravidelne modernizuje technologické vybavenie na 
operačných sálach.
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Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica je súkromným poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti s viac ako 75 ročnou tradíciou a komplexným rozsahom zdravotníckych 
služieb. Zamestnáva viac ako 600 zamestnancov. Pri kapacite viac ako 300 lôžok 
je ročne vykonaných cca 10 tisíc hospitalizácií. Celkovo bolo zaznamenaných v roku 
2020 258 tisíc vyšetrení a 3108 zásahov záchrannej zdravotnej služby (RLP, RZP).  
V skalickej pôrodnici sa narodilo 761 detí. 

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Skalická nemocnica prevádzkuje ambulancie, laboratória, nemocničnú lekáreň, pracovnú zdravotnú službu  
a dopravnú zdravotnú službu. Kontinuitu ozdravného procesu zabezpečuje prepojenie špičkovej diagnostiky 
s cieľom vyšetrenia cca 211 tisíc pacientov. 

Liečebné úspechy
FNsP Skalica je dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou, ktorá investuje do priestorového a prístrojového 
vybavenia, zavádza nové diagnostické a terapeutické postupy a investuje do vzdelávania svojich zamestnancov. 
Skalická nemocnica sa postupne stáva lídrom v diagnostike a liečbe neurologických ochorení. Dôkazom 
je zavedenie modernej metódy perfúzneho CT vyšetrenia mozgu, ktorá zásadne zlepšila možnosti včasnej 
diagnostiky a vyhliadky pacientov po cievnej mozgovej príhode. 

Top vybavenie nemocnice
Najvýznamnejšie investície posledných rokov boli smerované k skvalitneniu manažmentu neurologických 
vyšetrení a liečby. Pracoviská nemocnice disponujú moderným prístrojovým vybavením, laboratórnu diagnostiku 
a rádio-diagnostiku (MRI, CT, SONO, RTG, MMG) nevynímajúc. V rámci modernizácie priestorov gynekologicko-
pôrodníckeho oddelenia vznikli operačné a pôrodné sály v najvyššom európskom štandarde. V roku 2020 bola 
ukončená prestavba nevyužívaného objektu jaslí na moderné onkologické pracovisko. 
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Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica a.s.
Koreszkova 7, 909 82 Skalica
tel. +421 346 644 951-5
e-mail sekretariat@nspskalica.sk
www.nspskalica.sk



Nemocnica AGEL Bánovce poskytuje ambulantnú aj lôžkovú starostlivosť pacientom 
zo spádovej oblasti, v ktorej žije takmer 40-tisíc obyvateľov. Jej vznik sa datuje do 18. 
storočia, ako samostatný objekt funguje od roku 1992 a v roku 2014 bola pričlenená 
k skupine AGEL. V nemocnici v súčasnosti pracuje viac než 200 zamestnancov. Počet 
vyšetrených pacientov sa v roku 2019 vyšplhal na 143 tisíc.

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť na štyroch lôžkových oddeleniach, ambulantnú časť tvorí 13 špecializovaných 
ambulancií. Pacientom je k dispozícii aj rádiodiagnostika a sonografické pracovisko. Nemocnica prenajíma časť svojich 
priestorov, vďaka čomu tu možno nájsť dialýzu, lekáreň, laboratórium Alpha medical, ambulanciu pohotovostnej služby či 
bufet. Pri internom oddelení funguje ústavná pohotovostná služba, ktorá poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť.

Léčebné úspěchy
Ocenenie SK SaPA Biele srdce získalo v uplynulých rokoch niekoľko zdravotných sestier pracujúcich v bánovskej nemocnici. 
Pacientami je vyhľadávaná predovšetkým jednodňová zdravotná starostlivosť. V odbore cievnej chirurgie sa nemocnica 
pýši operáciami varixov a hemoroidov vykonávanými miniinvazívnym spôsobom – laserovou rádiofrekvenčnou metódou, 
najväčší počet zákrokov zaznamenáva odbor ortopédie, ide najmä o artroskopie ramena, kolena, členku a zápästia. 

Top vybavenie nemocnice
Nemocnica disponuje nadštandardnými izbami vybavenými moderným zariadením, vďaka ktorým je pobyt pacienta v 
zdravotníckom zariadení o čosi príjemnejší. Zrekonštruované bolo rádiodiagnostické oddelenie a zakúpený bol nový 
digitálny RTG prístroj. V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa pravidelne modernizuje technologické vybavenie na 
operačných sálach.
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AGEL Clinic je špecializovaná nemocnica s poliklinikou v Bratislave so zameraním na 
ochorenia pohybového ústrojenstva, športovú medicínu, plastickú a estetickú chirur-
giu. Disponuje tímom skúsených lekárov, sestier a fyzioterapeutov, ktorí vykonávajú 
svoju činnosť vo vysoko nadštandardných priestoroch.

Spektrum poskytovanej starostlivosti
AGEL Clinic je jednou z najvyhľadávanejších kliník v oblasti pohybovej medicíny v Bratislave. Klinika má 14 
špecializovaných ambulancií, digitálne rádiodiagnostické pracovisko, vykonáva operácie v režime jednodňo-
vej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia, chirurgia ruky a plastická chirurgia. Ortopedické operácie 
v režime jednodňovej ambulantnej starostlivosti sú zamerané najmä na artroskopické operácie kolena, 
ramena, členka a zápästia, operácie prednej nohy – halluxy, kladivkové prsty, operácie úrazov Achilovej 
šľachy, extrakcie osteosyntetického materiálu.  V oblasti plastickej chirurgie sa zameriava na chirurgiu ruky 
a na všetky bežné výkony estetickej chirurgie.

Liečebné úspechy
AGEL Clinic je špecializovanou nemocnicou v neurochirurgii – spondylochirurgii. Poskytuje ambulantné 
neurochirurgické konzultácie a vykonáva operácie krčnej chrbtice, driekovej chrbtice, dekompresívne 
výkony, mikrodiskekotmia a stabilizačné výkony.

Top vybavenie nemocnice
Poskytuje elektroliečebné procedúry, okrem iných magnet, laser a terapiu rázovou vlnou, ktorá využíva 
akustické vlny na účely stimulácie lokálnej biologickej odozvy ošetrovaného tkaniva. Vykonávame vyšetre-
nia skeletu digitálnym röntgenom, k dispozícii máme ultrasonografický prístroj a robíme tiež elektromyo-
grafické vyšetrenie. Svojim klientom AGEL Clinic ponúka vysoký komfort, nadštandardné služby, optimálne 
načasované a zosúladené vyšetrenia. 
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AGEL Clinic s.r.o.
Jelačičova 8, 821 08 Bratislava
tel. +421 248 252 300
e-mail agelclinic@agelclinic.sk
www.agelclinic.sk



Nemocnica AGEL Bánovce poskytuje ambulantnú aj lôžkovú starostlivosť pacientom 
zo spádovej oblasti, v ktorej žije takmer 40-tisíc obyvateľov. Jej vznik sa datuje do 18. 
storočia, ako samostatný objekt funguje od roku 1992 a v roku 2014 bola pričlenená 
k skupine AGEL. V nemocnici v súčasnosti pracuje viac než 200 zamestnancov. Počet 
vyšetrených pacientov sa v roku 2019 vyšplhal na 143 tisíc.

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť na štyroch lôžkových oddeleniach, ambulantnú časť tvorí 13 špecializovaných 
ambulancií. Pacientom je k dispozícii aj rádiodiagnostika a sonografické pracovisko. Nemocnica prenajíma časť svojich 
priestorov, vďaka čomu tu možno nájsť dialýzu, lekáreň, laboratórium Alpha medical, ambulanciu pohotovostnej služby či 
bufet. Pri internom oddelení funguje ústavná pohotovostná služba, ktorá poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť.

Léčebné úspěchy
Ocenenie SK SaPA Biele srdce získalo v uplynulých rokoch niekoľko zdravotných sestier pracujúcich v bánovskej nemocnici. 
Pacientami je vyhľadávaná predovšetkým jednodňová zdravotná starostlivosť. V odbore cievnej chirurgie sa nemocnica 
pýši operáciami varixov a hemoroidov vykonávanými miniinvazívnym spôsobom – laserovou rádiofrekvenčnou metódou, 
najväčší počet zákrokov zaznamenáva odbor ortopédie, ide najmä o artroskopie ramena, kolena, členku a zápästia. 

Top vybavenie nemocnice
Nemocnica disponuje nadštandardnými izbami vybavenými moderným zariadením, vďaka ktorým je pobyt pacienta v 
zdravotníckom zariadení o čosi príjemnejší. Zrekonštruované bolo rádiodiagnostické oddelenie a zakúpený bol nový 
digitálny RTG prístroj. V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa pravidelne modernizuje technologické vybavenie na 
operačných sálach.
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Projekt Nemocnica AGEL Bratislava má ambíciu stať sa prvou voľbou pre pacienta  
tým, že ide o vysokokvalitné neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré bude dispono-
vať predovšetkým najmodernejšou rehabilitačnou technikou, ktorej cieľom je už  
vo včasnej fáze ochorenia zabrániť patologickým pohybovým vzorcom i postúram,  
v snahe prispieť k optimálnemu výslednému stavu pacienta smerujúcej k maximálnej 
sebestačnosti. 

Rodinná atmosféra, individuálny prístup k pacientovi s ohľadom na jeho špecifické požiadavky, stravova-
cie obmedzenia, nároky i požiadavky, nadštandardné vybavenie z pohľadu typu mobiliáru i lôžkovín budú pa-
triť k obligátnym priam k mandatórnym štandardom. Vzhľadom na všetko vyššie uvedené, ale predovšetkým  
z aspektu základnej devízy vysoko odbornej lekárskej, ošetrovateľskej i rehabilitačnej liečby založenej na zahranič-
ných štandardoch, guideliness, procesoch i postupoch, by v rozhodovacom procese mala byť Nemocnica AGEL 
Bratislava jednoznačne na prvom mieste bez ohľadu na nutnosť individuálneho nadštandardného príplatku. 

Výhodou tohto privátneho klinického pracoviska je jeho atraktívne umiestnenie na okraji preferovanej oddy-
chovej zóny nielen Bratislavy, synergia doplnkových a podporných služieb nemocnice a predovšetkým relaxu  
v prírodnom prostredí.  
Našim cieľom je, aby toto zariadenie disponovalo nasledovnými atribútmi: 
 » Vysoko odborná špecializovaná medicínska starostlivosť založená na dlhoročných zahraničných praktických 

skúsenostiach s preukázaným efektom v rámci medicíny založenej na dôkazoch (Evidence Based Medicine).
 » Proklientská individuálna komunikácia,
 » Osobný servis s poradenstvom, 
 » Individuálny komplexný manažment pacienta od akceptácie jeho žiadosti o prijatie až po jeho dimisiu a násled-

né kontroly jeho zdravotného stavu, nadštandardná úroveň vybavenia nemocnice a poskytovaných služieb.

Špecifikácia odborností 
Nemocnica bude disponovať plávajúcim lôžkovým fondom o počte 86 postelí, ktoré budú zdieľané v rámci: 
 » lôžkových rehabilitačných oddelení po náhlych cievnych mozgových príhodách  a po kardio-chirurgických 

zákrokoch,
 » oddelenia dlhodobo chorých, určené na následnú starostlivosť ako následný ošetrovací komplement ku pre-

biehajúcej rehabilitácii s výhodou jej predĺženia práve na týchto lôžkach. 
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Nemocnica AGEL Bratislava
Ďumbierska 1, Bratislava 831 01, SK
tel. + 421 2 591 01 408
e-mail agel@agel.sk
www.agel.sk



Nemocnica AGEL Bánovce poskytuje ambulantnú aj lôžkovú starostlivosť pacientom 
zo spádovej oblasti, v ktorej žije takmer 40-tisíc obyvateľov. Jej vznik sa datuje do 18. 
storočia, ako samostatný objekt funguje od roku 1992 a v roku 2014 bola pričlenená 
k skupine AGEL. V nemocnici v súčasnosti pracuje viac než 200 zamestnancov. Počet 
vyšetrených pacientov sa v roku 2019 vyšplhal na 143 tisíc.

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť na štyroch lôžkových oddeleniach, ambulantnú časť tvorí 13 špecializovaných 
ambulancií. Pacientom je k dispozícii aj rádiodiagnostika a sonografické pracovisko. Nemocnica prenajíma časť svojich 
priestorov, vďaka čomu tu možno nájsť dialýzu, lekáreň, laboratórium Alpha medical, ambulanciu pohotovostnej služby či 
bufet. Pri internom oddelení funguje ústavná pohotovostná služba, ktorá poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť.

Léčebné úspěchy
Ocenenie SK SaPA Biele srdce získalo v uplynulých rokoch niekoľko zdravotných sestier pracujúcich v bánovskej nemocnici. 
Pacientami je vyhľadávaná predovšetkým jednodňová zdravotná starostlivosť. V odbore cievnej chirurgie sa nemocnica 
pýši operáciami varixov a hemoroidov vykonávanými miniinvazívnym spôsobom – laserovou rádiofrekvenčnou metódou, 
najväčší počet zákrokov zaznamenáva odbor ortopédie, ide najmä o artroskopie ramena, kolena, členku a zápästia. 

Top vybavenie nemocnice
Nemocnica disponuje nadštandardnými izbami vybavenými moderným zariadením, vďaka ktorým je pobyt pacienta v 
zdravotníckom zariadení o čosi príjemnejší. Zrekonštruované bolo rádiodiagnostické oddelenie a zakúpený bol nový 
digitálny RTG prístroj. V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa pravidelne modernizuje technologické vybavenie na 
operačných sálach.
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MEDI RELAX M+M, jeho hlavným zameraním je pracovná zdravotná služba, bezpeč-
nosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana. Spoločnosť zabezpečuje komplex-
nú starostlivosť o zdravie zamestnancov výrobných a nevýrobných podnikov v súlade 
so štandardom Európskej únie a v rozsahu a kvalite požadovanej platnou legislatívou 
v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Spoločnosť MEDI RELAX M+M poskytuje svoje služby 20-tisíc zamestnancom, hlavne v oblasti automo-
bilového priemyslu, výroby, jadrovej energetiky, zdravotníctva, poľnohospodárstva, služieb, vzdelávania, 
administratívy, a tiež vo verejnom a súkromnom sektore. 

Pracovná zdravotná služba MEDI RELAX M+M zabezpečuje výkon lekárskych preventívnych prehliadok  
vo vzťahu k práci a vydávanie lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu pre všetkých zmluv-
ných klientov. Svoje služby spoločnosť zaisťuje prostredníctvom lekárov v tíme pracovnej zdravotnej služ-
by, prostredníctvom zmluvných partnerov ako sú nemocnice, polikliniky a lekári na území celej Slovenskej 
republiky. 

Okrem toho MEDI RELAX M+M ponúka celú škálu doplnkových služieb ako je hodnotenie psychickej 
pracovnej záťaže zamestnancov, orientačné meranie hluku alebo očkovanie proti chrípke.
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MEDI RELAX M+M s.r.o.
Palisády 56, Bratislava, 811 06
tel. +421 918 831 775
e-mail info@medirelax.sk
www.medirelax.sk



Nemocnica AGEL Bánovce poskytuje ambulantnú aj lôžkovú starostlivosť pacientom 
zo spádovej oblasti, v ktorej žije takmer 40-tisíc obyvateľov. Jej vznik sa datuje do 18. 
storočia, ako samostatný objekt funguje od roku 1992 a v roku 2014 bola pričlenená 
k skupine AGEL. V nemocnici v súčasnosti pracuje viac než 200 zamestnancov. Počet 
vyšetrených pacientov sa v roku 2019 vyšplhal na 143 tisíc.

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť na štyroch lôžkových oddeleniach, ambulantnú časť tvorí 13 špecializovaných 
ambulancií. Pacientom je k dispozícii aj rádiodiagnostika a sonografické pracovisko. Nemocnica prenajíma časť svojich 
priestorov, vďaka čomu tu možno nájsť dialýzu, lekáreň, laboratórium Alpha medical, ambulanciu pohotovostnej služby či 
bufet. Pri internom oddelení funguje ústavná pohotovostná služba, ktorá poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť.

Léčebné úspěchy
Ocenenie SK SaPA Biele srdce získalo v uplynulých rokoch niekoľko zdravotných sestier pracujúcich v bánovskej nemocnici. 
Pacientami je vyhľadávaná predovšetkým jednodňová zdravotná starostlivosť. V odbore cievnej chirurgie sa nemocnica 
pýši operáciami varixov a hemoroidov vykonávanými miniinvazívnym spôsobom – laserovou rádiofrekvenčnou metódou, 
najväčší počet zákrokov zaznamenáva odbor ortopédie, ide najmä o artroskopie ramena, kolena, členku a zápästia. 

Top vybavenie nemocnice
Nemocnica disponuje nadštandardnými izbami vybavenými moderným zariadením, vďaka ktorým je pobyt pacienta v 
zdravotníckom zariadení o čosi príjemnejší. Zrekonštruované bolo rádiodiagnostické oddelenie a zakúpený bol nový 
digitálny RTG prístroj. V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa pravidelne modernizuje technologické vybavenie na 
operačných sálach.
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NADÁCIA AGEL je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je 
podpora humanitárnych aktivít v nadväznosti na sféru zdravotníctva. Účelom NADÁ-
CIE AGEL je prostredníctvom svojej činnosti ponúknuť pomoc tým, ktorí ju najviac po-
trebujú a zároveň podporiť záujem o prirodzenú humánnu pomoc smerovanú k ľuďom, 
ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Účel NADÁCIE AGEL 
Všestranná podpora humanitárnych aktivít právnických a fyzických osôb sledujúcich všeobecne prospešné 
ciele, predovšetkým s dôrazom na podporu projektov a aktivít zdravotného a sociálneho charakteru a projektov 
a aktivít v oblasti vzdelávania v zdravotníctve, podpora rozvoja zdravotnej starostlivosti, podpora komplexného 
rozvoja diagnostických a liečebných metód zaoberajúcich sa problematikou predovšetkým onkologických 
pacientov. Nadácia prispieva na vybavenie zdravotníckych zariadení s cieľom zlepšenia podmienok a prostredia 
pre pacientov. Podporuje výskumné, vývojové a osvetové programy, zamerané na prevenciu, diagnostiku a 
liečbu najmä onkologicky chorých pacientov, ale podporuje aj financovanie výskumu a vzdelávania odborníkov 
najmä v oblasti onkológie, kardiológie, cytológie, neurológie, ortopédie, rehabilitácie, gastroenterológie, vrátane 
zahraničných stáží a študijných pobytov. 

Krátke zhrnutie činnosti nadácie
Podporuje fyzické a právnické osoby so zdravotným hendikepom. Podporuje a participuje na charitatívnych 
akciách, organizuje zimné a letné športové hry pre hendikepovaných a deti z centier pre deti a rodiny, organizuje 
zbierky šatstva, pravidelne navštevuje domovy a centrá sociálnych služieb. Pre deti dodáva ochranné rúška 
a dezinfekčné gély, pre seniorov „Balíčky pohody“. Pomáha organizovať dni detí a na konci roka pripravuje v 
spolupráci so zamestnancami zdravotníckych zariadení darčeky pre deti v centrách pre deti a rodiny a seniorov.   
Prioritou NADÁCIE AGEL je dlhodobá podpora a pomoc ľuďom s hendikepom a v ťažkých životných situáciách.
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NADÁCIA AGEL 
Palisády 56,811 06 Bratislava
tel. +421 0903 440 912
e-mail marta.csergeova@nadaciaagel.sk
www.nadaciaagel.sk



Nemocnica AGEL Bánovce poskytuje ambulantnú aj lôžkovú starostlivosť pacientom 
zo spádovej oblasti, v ktorej žije takmer 40-tisíc obyvateľov. Jej vznik sa datuje do 18. 
storočia, ako samostatný objekt funguje od roku 1992 a v roku 2014 bola pričlenená 
k skupine AGEL. V nemocnici v súčasnosti pracuje viac než 200 zamestnancov. Počet 
vyšetrených pacientov sa v roku 2019 vyšplhal na 143 tisíc.

Spektrum poskytovanej starostlivosti
Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť na štyroch lôžkových oddeleniach, ambulantnú časť tvorí 13 špecializovaných 
ambulancií. Pacientom je k dispozícii aj rádiodiagnostika a sonografické pracovisko. Nemocnica prenajíma časť svojich 
priestorov, vďaka čomu tu možno nájsť dialýzu, lekáreň, laboratórium Alpha medical, ambulanciu pohotovostnej služby či 
bufet. Pri internom oddelení funguje ústavná pohotovostná služba, ktorá poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť.

Léčebné úspěchy
Ocenenie SK SaPA Biele srdce získalo v uplynulých rokoch niekoľko zdravotných sestier pracujúcich v bánovskej nemocnici. 
Pacientami je vyhľadávaná predovšetkým jednodňová zdravotná starostlivosť. V odbore cievnej chirurgie sa nemocnica 
pýši operáciami varixov a hemoroidov vykonávanými miniinvazívnym spôsobom – laserovou rádiofrekvenčnou metódou, 
najväčší počet zákrokov zaznamenáva odbor ortopédie, ide najmä o artroskopie ramena, kolena, členku a zápästia. 

Top vybavenie nemocnice
Nemocnica disponuje nadštandardnými izbami vybavenými moderným zariadením, vďaka ktorým je pobyt pacienta v 
zdravotníckom zariadení o čosi príjemnejší. Zrekonštruované bolo rádiodiagnostické oddelenie a zakúpený bol nový 
digitálny RTG prístroj. V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa pravidelne modernizuje technologické vybavenie na 
operačných sálach.
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Občianske združenie AGEL ACADEMY je neziskovou organizáciou, ktorá bola  
založená 4. 10. 2017. Hlavným poslaním združenia je podpora základného a expe-
rimentálneho výskumu a vývoja v rámci interdisciplinárnej spolupráce s výskumnými 
inštitúciami a vysokými školami v oblasti lekárskych, prírodných, technických, humanit-
ných a spoločenských vied. Združenie poskytuje pomoc pri modernizovaní a zavádza-
ní nových liečebných postupov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  
a podporuje celoživotné vzdelávanie zamestnancov zdravotníckych zariadení skupiny 
AGEL SK.

Výsledky vedecko-výskumnej činnosti združenia AGEL ACADEMY prezentuje prostredníctvom seminárov,  
vedeckých konferencií a kongresov a iných vzdelávacích podujatí v oblasti vedy a výskumu. Participuje ako 
partner finančne stabilných žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych fondov  
v oblastiach s vedeckým zameraním. Rozširuje svoj tím o ďalších vedeckých pracovníkov na základe interdisci-
plinárnej spolupráce v oblasti vedy a výskumu, podporuje modernizáciu liečebno-preventívnej starostlivosti  
a novozavedených medicínskych postupov obstaraním špecifickej prístrojovej techniky. Združenie sa tiež  
podieľa na výskume v oblasti prevencie, diagnostiky a terapie detských termických úrazov, kritickej ischémie 
dolných končatín (výskum kmeňových buniek), ortopedicko-traumatologických ochorení a ochorení športovej 
medicíny, ako aj na výskume v oblasti onkologických ochorení a rekonštrukčných operačných postupov po ablá-
cií prsníka. AGEL ACADEMY podporuje aj vedecko-výskumnú činnosť v oblasti onkológie, organizuje podujatia  
zamerané na podporu psycho-sociálnej a fyzickej rehabilitácie poúrazových stavov u detí, podporuje prednáškovú  
a publikačnú činnosť. 
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Občianske združenie AGEL ACADEMY 
Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca 
tel. +421 557 234 907
e-mail agelacademy@agelacademy.sk
www.agelacademy.sk
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Nové sídlo skupiny AGEL

V Praze Košířích stavíme moderní kancelářskou budovu, která bude sloužit pro po-
třeby holdingu firem, které zastřešuje skupina AGEL. Budova o výšce 30 metrů bude 
disponovat 3 podzemními a 8 nadzemními podlažími a garáží pro 100 automobilů. 
To vše při splnění ekologických standardů. 

Zaměstnanci zde naleznou veškerý komfort pracovního zázemí včetně zazeleněné  
terasy nebo možnosti relaxace v oddechových zónách. To vše při zachování moder-
ních architektonických standardů. Přízemí stavby bude disponovat restaurací nabíze-
jící koncepty světových kuchařů.



107

AGEL a.s.
Vrchlického 51, Košíře, Praha 5, 150 00
tel. +420 607 016 215
e-mail sekretariat.praha@agel.cz
www.agel.cz



AGEL a.s.

Jungmannova 28/17 
110 00  Praha 1, Nové Město 
Česká republika

e-mail   sekretariat@agel.cz 
tel.   +420 582 315 920 

www.agel.cz

AGEL SK a.s.

Palisády 56
811 06 Bratislava
Slovenská republika

e-mail   agel@agel.sk 
tel.   +421  2 591 01 408 

www.agel.sk


