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„Cieľom nášho lekárskeho tímu je včasné 
stanovenie diagnózy a následne na mieru 
ušitá liečba. Celý tento diagnosticko-ter-
apeutický proces napĺňa zásady „lege ar-
tis“, teda je v súlade so súčasnými poznat-
kami medicíny,“ chrlí zo seba Ingrida 
Zapletalová a pokračuje, „keď sa naskytla 
príležitosť kúpiť túto spoločnosť, môj 
manžel neváhal ani minútu a rozhodol 
sa, že z Mediconetu bude časom skvelá 
súkromná poliklinika, ktorá dodrží, čo 
sľúbi.“ Z ich sna o rodinnej, príjemnej 
a krásnej poliklinike s profesionálnym 
tímom, ktorá ponúka najkvalitnejšie 
služby a stavia pacienta na prvé miesto, 
vznikla ich poliklinika Mediconet.

K ŠPECIALISTOVI 
RÝCHLO A BEZ 
STRACHU
Súkromná poliklinika Mediconet ponúka 
pacientom služby všeobecného lekára pre 
dospelých, internistu, gynekológa, kar-
diológa, očného lekára, ORL špecialistu, 
rádiológa, ortopéda, dermatovenerológa, 
všeobecného lekára pre deti a dorast, neu-
rológa, urológa, fyzioterapeutky a stom-
atológa. „Ďalších špecialistov vieme 
v prípade potreby zabezpečiť u našich 
zmluvných externých partnerov. Pacien-
tom garantujeme termín akútneho vyše-
trenia u praktického lekára do 24 hodín 
a termín k špecialistovi zabezpečíme do 
siedmich dní. Ide nám predovšetkým o to, 
aby sa u nás pacienti cítili ako doma, aby 
nemali strach z odberov a z vyšetrenia 
v ambulancii všeobecného lekára alebo 

iných špecialistov. Veľmi dôležitý je pre 
nás vzťah pacienta s lekárom, zaujíma nás 
akýkoľvek problém, s ktorým pacienti 
prídu a kladieme veľký dôraz na kvalitu 
a komplexnosť celého diagnostického 
procesu,“ opisuje prevádzková a mar-
ketingová riaditeľka polikliniky Ingrida 
Zapletalová. Odborným garantom po-
likliniky je skúsená internistka a všeobec-
ná lekárka MUDr. Barbara Galbiati.

ZDVIHLI HODENÚ 
RUKAVICU
„Podnikanie v zdravotníctve berieme 
ako výzvu, no najmä sa pre nás stalo 
poslaním,“ opisuje Ingrida. Rovnako ako 
jej manžel Tomáš, ani ona nie je lekárka, 
no na základe predošlých pracovných 
skúseností a života v zahraničí celkom 
presne vie, čo by mal dostať pacient, ktorý 
hľadá špičkovú zdravotnú starostlivosť. 
„Máme s manželkou rovnakú víziu 
a spoločný cieľ,“ tvrdí Tomáš Zapletal, 
majiteľ a generálny riaditeľ polikliniky 
a dodáva, „manželka v Mediconete 
najskôr pracovala ako sales manažérka. 
Rýchlo som však zistil, že má potenciál 
urobiť z polikliniky miesto, o ktorom 
sme snívali a naplniť heslo, ktorým sa 
obaja pri našej práci riadime, teda - Vaše 
zdravie je naším poslaním a Inge začala 
pracovať ako prevádzková a marketingová 
riaditeľka. Keď sa poliklinika na začiatku 
roku 2014 presťahovala na Heydukovu 
ulicu v Bratislave, sen o nadštandardnom 
rodinnom zariadení začal naberať reálne 
kontúry. Dnes svojim pacientom ponú-

kajú individuálny prístup rešpektujúci 
nielen jeho zdravotný stav, ale aj pacien-
tove osobnostné charakteristiky. A ako 
bonus pre svojich pacientov zabezpečili 
parkovanie zadarmo priamo v budove, 
bezbariérový prístup, po anglicky hovo-
riaci profesionálny tím, príjemné a kom-
fortné prostredie, minimálne čakacie 
doby v čakárni, luxusný salónik aj chutné 
občerstvenie.

„CHCELI SME VYTVORIŤ POLIKLINIKU, KTORÁ DODRŽÍ, ČO SĽÚBI. 
NAŠÍM POSLANÍM JE ZDRAVIE NAŠICH PACIENTOV,“ USMIEVAJÚ 
SA MANŽELIA INGRIDA A TOMÁŠ ZAPLETALOVÍ PRI OPISE ICH 
POLIKLINIKY MEDICONET. TÚŽILI VYTVORIŤ ČOSI VÝNIMOČNÉ 

A STVORILI POLIKLINIKU S RODINNOU ATMOSFÉROU, 
KTORÁ PRE PACIENTA UROBÍ MAXIMUM.

NAŠÍM SNOM JE LIEČIŤ

POLIKLINIKA MEDICONET

Heyduková 12-14, 811 08, 
Bratislava
tel.: 02/32 17 12 11 
email: info@mediconet.sk
web: www.mediconet.sk
Facebook: Mediconet Slovakia
Instagram: mediconet_slovakia

PREVENCIA  
NAD RÁMEC
Súčasťou lekárskej praxe 
v poliklinike Mediconet je aj 
prevencia a edukácia zdravé-
ho životného štýlu. Preventív-
ne prehliadky u všeobecného 
lekára poskytujú nad rámec 
bežnej zdravotnej starostli-
vosti raz ročne a v rozšíre-
nom rozsahu laboratórnych 
parametrov.


