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 prehľad uskutočnených podujatí

ďalej pripravujeme 
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 news z oblasti práva a legislatívy

http://www.aliancia.sk/
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FYZIOTERAPIA VO VAŠEJ FIRME 

 

SZC Hippokrates je moderné nadštandardné zdravotnícke zariadenie – poliklinika, ktorá poskytuje 
zdravotnícke služby od roku 1995. Ponúka diagnostiku a liečbu v odboroch neurológia, rehabilitácia, 
psychiatria, psychológia a služby praktického lekára, u ktorého sa možno zaregistrovať. 
 
SZC Hippokrates už 20 rokov ponúka komplexné možnosti rehabilitácie, vyšetrenia, osobný kaučing 
fyzioterapeutom, liečebný telocvik, rôzne druhy rehabilitačných techník: mäkké techniky, Pilates,SM 
systém, Feldenkrais. Zdravotnícke centrum ponúka možnosť elektroliečby, magnetoterapie a liečbu 
ultrazvukom. 

 

 Ponúkame: 

 Fyzioterapeutické masáže 
priamo vo vašej firme 
 

 Uvoľnovacie a mäkké 
techniky, ktoré vykonávajú 
odborníci v oblasti 
rehabilitácie 

 
 Profesionálny tím 

fyzioterapeutov 
s dlhoročnými skúsenosťami 
 

 Zvýhodnené balíky služieb 
podľa požiadaviek klienta 

 
 Semináre pre zamestnancov 

s názvom ,,Škola zdravého 
chrbta pri práci“ 
 

 Osobný prístup 
 
 Individuálne ceny 

 
 Možnosť dohodnúť sa na 

preventívnych prehliadkach 
pre zamestnancov 

 
 Služba ,,Neurológ do firmy“ 

 
 Možnosť vakcinácie proti 

chrípke vo vašej firme 
 

Kontakt 

SZC HIPPOKRATES,spol.s.r.o. 

Šulekova 20 

81103 Bratislava I 

DIČ: 2020893688 

IČO: 35683856 

Bank.účet: 1083787017/1111 

www.hippokrates.sk 

 



Značka Daimler AG

www.tvojmercedes.sk

Navyše k vozidlu dostanete:
havarijné a povinné zmluvné poistenie na 3 roky 
v spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km.

Pripravená na novú generáciu
Trieda A už od 19 990 €

Trieda A: kombinovaná spotreba paliva 7,3 – 3,5 l/100 km; kombinované emisie CO2 171 – 89 g/km.

Motor-Car Bratislava, spol. s r. o., prevádzka Tuhovská 5, tel.: 02-4929 4555, info@mercedes-benz.sk
Motor-Car Bratislava, spol. s r. o., prevádzka Hodonínska 7, tel.: 02-4929 4399, info.lamac@motor-car.sk
Motor-Car Bratislava, spol. s r. o., prevádzka Panónska cesta 31, tel.: 02-6829 4111, info.panonska@motor-car.sk



• 22 rokov skúseností s priamym vyhľadávaním 
v rámci SR a ČR

• popredný partner pre nemecky 
hovoriacich investorov

• 10 konzultantov špecializovaných 
na konkrétne odvetvia

• honoráre závislé od úspechu

Teamconsult SR s.r.o.
Tel.: 00421 - 254 435 020  l  office@teamconsult.sk 
www.teamconsult.sk  l  www.managementaudit.sk

SOLUTIONS ONLY 


