
 

 

Informácia o (náhradnej) prevádzke zdravotných zariadení                  

v čase rekonštrukcie Zdravotného strediska Zemianska Olča 

(predpokladaný čas rekonštrukcie 29.05.2020 – 29.11.2020) 
 

 

Všeobecná ambulancia lekára pre deti a dorast –  MUDr. Milada Vansová bude pacientov 

prijímať vo vlastnej ordinácii v Komárne (adresa: Eötvösova 2920/37, 945 01  Komárno, mobil:             

0907 694 123).  

Ordinačná doba bude denne od 7:00 hod. do 15:30 hod.. V prípade predpisovania 

(pravidelných) liekov, alebo pre ďalšie informácie je možné pani doktorku kontaktovať telefonicky. 

Posledný deň prevádzky v Zemianskej Olči je 29.05.2020 a prijímanie pacientov v Komárne je od 

01.06.2020.  

Ambulancia obvodného lekára pre dospelých – MEDIPRIN s.r.o. – MUDr. Mária Princzkelová 

bude ordinovať v náhradných priestoroch v budove „Bývalý byt lekára“ (adresa: Námestie Hrdinov 

325/41, 946 14  Zemianska Olča, mobil : 0905 534 858).  

Ordinačná doba bude denne od 7:00 hod. do 15:00 hod.. V prípade predpisovania 

(pravidelných) liekov, alebo pre ďalšie informácie je možné pani doktorku kontaktovať telefonicky. 

Presný dátum uzatvorenia prevádzky v Zdravotnom stredisku a prijímania pacientov v náhradnej 

prevádzke nebol v čase redakčnej uzávierky ešte známy, prosíme pre upresnenie sa informujte u pani 

doktorky.  

Gynekologická ambulancia – MUDr. Ján Kurucz bude ordinovať v náhradných priestoroch 

v budove „Bývalý byt lekára“ (adresa: Námestie Hrdinov 325/41, 946 14 Zemianska Olča, mobil:        

0905 344 123). 

Ordinačná doba bude v utorok, štvrtok a piatok od 8:00 hod. do 12:30 hod.. Presný dátum 

uzatvorenia prevádzky v Zdravotnom stredisku a prijímania pacientov v náhradnej prevádzke nebol 

v čase redakčnej uzávierky ešte známy, pre upresnenie je možné kontaktovať pána doktora telefonicky.  

Stomatologická ambulancia – MUDr. Katarína Orsovicsová bude po uzatvorení prevádzky 

v zdravotnom stredisku čerpať materskú dovolenku do 31.08.2020. Do tejto doby bude náhradná 

akútna stomatologická starostlivosť zabezpečovaná stomatologickou ambulanciou - Hencz Dental 

Clinic - MUDr. Attila Hencz (adresa: Komárňanská 2491/160, Veľký Meder, telefón: 031 / 5553 951) 

alebo MUDr. Darina Poláková - stomatologická ambulancia (adresa: Lipový rad 2, 930 28  Okoč, telefón: 

031 / 5558 128). 

Od septembra 2020 plánuje pani doktorka Orsovicsová pracovať  do ukončenia rekonštrukcie 

v náhradných priestoroch (adresa: Námestie Hrdinov 325/41, 946 14 Zemianska Olča). Termín 

otvorenia náhradnej prevádzky a jej ordinačná doba bude upresnená. 

Lekáreň – v období uzatvorenia Zdravotného strediska bude možné využiť služby najbližších 

lekární: Lekáreň Rélia v Číčove (adresa: Dunajská  52/37, 946 19  Číčov, telefón: 035 / 7795 245), 

Lekáreň ARNIKA v Sokolciach (adresa: Hlavná 24, 946 17  Sokolce, telefón: 035 / 7780 158), alebo 

Lekáreň Patika vo Veľkom Mederi (adresa: Nám. Bélu Bartóka 215, 932 01  Veľký Meder, telefón:         

031 / 5552 777). 

Obecný úrad rokuje s uvedenými lekárňami o možnosti donášky liekov pacientom, ktorý 

nemôžu lekárne navštíviť osobne, obyvateľov budeme informovať. 

 

V prípade nejasností ohľadne náhradnej zdravotnej starostlivosti sa môžete aktuálne 

informovať aj na Obecnom úrade e-mailom na ocuzolca@stonline.sk  alebo  na telefónnom čísle:          

035 / 7796 108 v čase úradných hodín.         

  

 

 


