
Vítajte na stranách nášho občasníka, ktorý prinášame pri významnej 
udalosti v našej spoločnosti. Cieľom našich snáh je pomáhať a zlepšo-
vať kvalitu života našich klientov. Výsledkom našej práce je liečebná 
pomôcka - prostriedok, ktorý umožňuje pohybovať sa a dáva tak šancu 
na lepší život. O tom, ako veľmi môže chýbať ruka, noha, vedia najlepšie 
tí, čo takúto stratu prežili. Našťastie, medicína a veda dnes ponúkajú 
odpovede aj na problémy, ktoré sa v minulosti nedali riešiť. Naša spo-
ločnosť preto pacientom pomáha vrátiť sa čo najplnohodnotnejšie do 
bežného života.

Organizovaná ortopedicko-protetická výroba na Slovensku sa dožíva 
v tomto roku svojho 90. výročia. Keď sa v roku 1923 po prvýkrát otvorili 
dvere filiálky družstva ODIP  v Bratislave, málokto predpokladal, akým 
zásadným spôsobom sa zmenia výrobné procesy, technológie, sorti-
ment a samozrejme aj podmienky trhu. Na kvalite a vývoji ortopedickej 
výroby sa odrážali mnohé poznatky medicíny ale aj tvorivosť a šikov-
nosť našich odborníkov. 

Preto moje poďakovanie pri tejto príležitosti patrí hlavne tým, ktorí sa 
výrazným spôsobom podieľali na tom, aká PROTETIKA, a.s. dnes je.  Ro-
botníci, majstri, technici, modelári a ďalší špecializovaní kolegovia for-
movali dnešnú podobu výrobného sortimentu a kvalitu konkurencie-
schopnej produkcie. 

Dovoľte mi vyjadriť vďaku aj riaditeľom spoločnosti PROTETIKA a.s., pod 
vedením ktorých sa rozvíjala a zdokonaľovala výroba - Václav Boháček 
(1923-1956), Ľudovít Valachovič (1957), Emanuel Tobák (1958 – 1969), 
Ing. Henrich Čapla (1970 – 1982 ) a Ing. Mikuláš Valent (1983 – 2007). 
Významný podiel majú na zveľaďovaní našej spoločnosti i akcionári ma-

terskej spoločnosti United Industries, ktorí transformovali PROTETIKU 
začiatkom 90. rokov minulého storočia na modernú spoločnosť.

Spoločnosť PROTETIKA a.s. v roku 2013 naďalej rozvíja svoj program vý-
roby – produkciu individuálnych a sériových zdravotníckych pomôcok. 
Rozširujeme výdajne miesta, aby sme boli čo najbližšie k našim zákaz-
níkom a investujeme do nových technológií s cieľom udržiavať vysokú 
kvalitu produkcie. A nakoľko sme už prekročili aj hranice Slovenska, pra-
jeme si, aby sa našim jedinečným výrobkom darilo aj v iných krajinách. 

V  budúcnosti sa chceme zamerať na zlepšovanie vzťahov s  klientmi, 
partnermi a ostatnými organizáciami a rozvíjať princípy otvorenej zá-
kazníckej spoločnosti, ktorá tvorí základ zodpovedného podnikania.

Ing. Ľubomír Pištek,

Generálny riaditeľ PROTETIKA a.s.

So slovom ortopédia sa po prvý raz stretávame v roku 1741 - 
francúzsky lekár N. Andry tak nazval svoju knihu o  liečení te-
lesných deformácií. Zložením gréckych slov „or thos (rovný) 
a paidion (dieťa) chcel Andry vyjadriť ako nadobudnúť rovnú 
postavu. Od týchto čias sa ortopédia rozrástla na odbor, ktorý 
zahŕňa liečenie všetkých chorôb a poranení pohybového ústro-
jenstva. Na túto oblasť medicíny nadväzuje výrobný odbor or-
topedická protetika, ktorá sa zaoberá výrobou ortopedických, 
protetických, ortetických, epitetických, adiuvatických a kalceo-
tických pomôcok.

Charakteristickým znakom ortopedicko-protetickej výroby je 
prísna individuálnosť. Všetky protézy, prístroje, korzety, epitézy, 
ortopedická obuv sa vyrábajú podľa mier a odliatkov, na le-
kársky predpis pre vopred určeného klienta. Z tohto dôvodu 
samotný sortiment určujú lekárske predpisy a objednávky 
zdravotníckych zariadení a poisťovní.

VedelI ste to?

N e w s l e t t e r

Vážené dámy, vážení páni, 
ctení zákazníci a obchodní partneri! 
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Už 90 rokoV Píšeme hIstórIU organIzoVanej 
ortoPedIckej Výroby na sloVenskU !
Prvý zákon o  zaopatrovaní invalidov – vojakov a  pozostalých po 
padlých, začal na našom území platiť v roku 1875. Neskôr po roku 1914 
sa začala na území Slovenska formovať výroba ortopedických a pro-
tetických pomôcok, najmä protéz dolných končatín. V roku 1915 založil 
MUDr. Ľ. Bakay prvé Štátne ortopedické dielne v  Bratislave, kde sa 
vyrábali pomôcky, najmä protézy pre vojnových invalidov. 

1. januára 1923 vznikla v Bratislave samostatná filiálka družstva ODIP 
pod taktovkou skúseného ortopéda MUDr. Chlumského, ktorá sa stala 
jediným dodávateľom ortopedických a protetických pomôcok aj orto-
pedickej obuvi pre vojnových invalidov na celom území Slovenska. 

Po februárových udalostiach v roku 1948 zanikla súkromná a rozširovala 
sa družstevná výroba. Objem výroby v roku 1950 dosiahol 20 miliónovú 
hranicu a počet pracovníkov vzrástol na 115. 

1. januára 1953 vznikol národný podnik ORTHOPEDIA. 60-te roky boli 
v existencií národného podniku veľmi úspešné – výroba sa zvyšovala, 
sortiment ortopedických a  terapeutických pomôcok expandoval, za-
vádzali sa nové technológie, zvyšoval sa počet zamestnancov. V roku 
1968 sa vybudovala nová výrobná budova, neskôr v  roku 1970 nová 
správna budova. 

Po novom štátno-právnom usporiadaní Československa po roku 1968 
získala PROTETIKA ekonomickú samostatnosť a vznikli aj nové výrobne 
v  Piešťanoch, v  Senci, Gabčíkove a  v Častej. Koncom roka 1988 bola 
PROTETIKA plne stabilizovaným podnikom a dosiahla tržby vo výške 88 
miliónov Kčs a zamestnávala 537 ľudí. S účinnosťou od 1.januára 1989 
sa PROTETIKA transformovala na štátny podnik. 

Po zmene politického systému po roku 1989 sa spoločnosť 

reštrukturalizovala na akciovú spoločnosť a zvolila nové štruktúry, ve-
denie a orgány. Výroba sa rozšírila na produkciu zdravotníckych pomô-
cok, nové typy rehabilitačných sandálov a  inovovala sa celková indi-
viduálna ortopedická výroba. 

A čo sA zmenilo zA posledných 15 rokov? 
Spoločnosť rozvíjala nosný výrobný program – výrobu individuálnych 
a  sériových zdravotníckych pomôcok. Z  pôvodne centrálnej výroby 
v  Bratislave boli vytvorené   oddelenia ortopedickej protetiky – OOP 
v   Bratislave r. 2001, Poprade r. 2002, Bardejove r. 2002, v  Banskej 
Bystrici r. 2003, Martine r. 2008 a v roku 1995 bola vytvorená dcérska 
spoločnosť COP v  Košiciach.

Rozšírením výrobných kapacít sa zlepšila dostupnosť zdravotníckych 
pomôcok zákazníkom z  celého Slovenska. Bolo otvorených celkovo 
76 merných miest pre ortopedických technikov, ktorí poskytujú záka-
zníkom prvý kontakt – odobratie mier na individuálnu zdravotnícku 
pomôcku. Sériové zdravotnícke pomôcky a ortopedické sandále predá-
va spoločnosť v  24 výdajniach. V roku 2001 získala naša spoločnosť  
ako prvý výrobca zdravotníckych pomôcok na Slovensku certifikát  
EN ISO 9001:2000. 

V roku 1997 bola založená dcérska spoločnosť ORTEX - Ltd.   Vinogra-
dovo na Ukrajine. 

Na ďalšie obdobie sú stanovené strategické ciele, ktoré majú rozvíjať 
prosperitu spoločnosti v  oblasti výroby ortopedickej obuvi - zaviesť   
snímanie merných podkladov systémom CAD – CAM, rozvinúť predaj 
sériových zdravotníckych pomôcok na trhoch v  ČR, získať nové trhy 
v Maďarsku a Poľsku v segmente ORS, OO, SZP, IZP.

Filiálka družstva ODIP v Bratislave

Správna budova PROTETIKY, postavená v roku 1970

Položenie základného kameňa nového výrobného závodu

Nové skenovacie zariadenie GoMedic
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Pod krídlamI 
ProtetIky

noVÉ značky 
V PortfólIU 
V našej
sPoločnostI
Proces redizajnu značky a Predajných miest  
Protetika sa začal v už minulom roku. ako 
Prvé Prešlo “faceliftom” logo Protetika, ale 
boli vytvorené aj viaceré Produktové značky 
a segmenty a zmodernizoval sa aj vizuÁlny 
štýl PrevÁdzok. do života uvedieme i novú web 
strÁnku www.Protetika.sk.
Modernizáciu vizuálneho štýlu PROTETIKA si vyžiadal predovšetkým 
princíp otvorenej spoločnosti a zmena v prístupe k zákazníkom. Nové 
logo a vizuálny štýl PROTETIKA komunikuje otvorenosť, čitateľnost 
a profesionalitu, ale predovšetkým poslanie spoločnosti, ktorým je 
starostlivosť o zdravie zákazníkov. Nový vizuálny štýl pre prevádzky 
PROTETIKY je už uplatnený a zapracovaný vo výdajni zdravotníckych 
pomôcok v Martine a v novej predajni v Bratislave na Bojnickej ulici  
v Bratislave. Postupne budú nové vizuálne prvky zavedené vo všetkých 
24 prevádzkach PROTETIKY na Slovensku. 

Obuv z PROTETIKY je známa svojim  zdravotnými prvkami. Pre jed-
notlivé segmenty obuvi vznikli preto špeciálne podznačky. Klienti 
sa tak môžu lepšie orientovať v ponuke spoločnosti. Ortopedicko 
rehabilitačné sandále s anatomickou stielkou zastrešuje značka 
PROTETIKA Orthopedic a komfortnú obuv so zdravotnými prvkami 
zas PROTETIKA Comfort.

Dlhodobo najobľúbenejšou značkou detskej obuvi na Slovensku 
je zdravotne nezávadná detská obuv  z PROTETIKY. Pre tento seg-
ment vznikla podznačka PROTETIKA Kids, ktorá bola uvedená na 
trh na jar 2013. Má vlastný vizuálny štýl, špeciálny obal, visačku aj 
maskota Ježka Bežka.

Nová výdajňa  PROTETIKA Zdravotnícke pomôcky a obuv v Martine

Vizuálny štýl značky PROTETIKA Kids
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ProtetIka a VšVU:
noVÁ sPolUPrÁca 
s PersPektíVoU
ortoPedickÁ toPÁnka ako dizajnový kúsok? Áno, v  Pro-
tetike môžete vidieť krÁsne, na mieru zhotovené orto-
Pedické toPÁnky Pre deti.
Dnes by sa už deti za svoj handicap nemali hanbiť, práve naopak, topánka by 
mala vyjadrovať ich životný štýl. Spoločnosť PROTETIKA chce preto pre deti  
pripraviť pestrejšiu ponuku modelov ortopedickej obuvi.  Začiatkom roku 
2013 zrealizovali PROTETIKA,a.s. a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
súťaž pre študentov Ateliéru textilného dizajnu. Vznikli naozaj pozoruhodné 
„dielka“ a kolekcie topánok ako vystrihnuté zo života detí -  „IHRISKO“, „OVO-
CIE“, „HRAČKY“ alebo „ZVIERATKÁ“. PROTETIKA načerpala inšpirácie pre in-
ovácie modelov obuvi a študenti si mohli v praxi pozrieť výrobu prototypov 
vlastných návrhov. Úspešná spolupráca bude mať prezentáciu vo forme 
výstavy „DIZAJN 0090“ v priestoroch PROTETIKY v Bratislave na Bojnickej ulici, 
a taktiež v realizácii ďalšieho ročníka súťaže v budúcom roku.

že keď sa PoVIe „nohy“, nemyslí sa tým to IstÉ, 
ako „dolnÉ končatIny?

V anatómii a v medicínskom vyjadrovaní je samozrejmosťou, 
že nohou sa rozumie len časť dolnej končatiny - nadol od 
členkového kĺbu.

že malÉ detI nemajú PlochÉ nohy, aj keď Im neVI-
dno PozdĺžnU klenbU? 

Malému dieťaťu asi do 3 rokov nevidno pozdĺžnu klenbu 
nohy, pretože ju má chránenú tukovým vankúšikom, ktorý 
sa postupne stráca. Kostná klenba však spravidla býva vytvo-
rená správne.

že ak Už dIeťatko chodí, toPÁnka mÁ byť Všade 
čo najPeVnejšIa?

Detská topánočka má byť dostatočne priestranná v  ob-
lasti prstov. Je však chybou, ak je voľná okolo päty a  päta 
nemá v stoji a pri chôdzi dostatočnú oporu. Noha musí byť 
v  topánke fixovaná, voľná obuv namáha svaly a spôsobuje 
predčasnú únavu až bolesti.

že kValItnoU obUVoU sa dajú odĽahčIť kolenÁ, 
bedroVÉ kĺby a chrbtIca?

Kvalitná konfekčná obuv s  dobrým odpružením stielky  
a oblasti podpätku dokáže výrazne tlmiť nárazy vznikajúce 
chôdzou po tvrdom povrchu. Tým sa šetria kĺby aj chrbtica.

že na PreVencIU ProtI Plochej nohe je najlePšIe 
chodenIe naboso, ale aj chodenIe V  kValItných 
toPÁnkach?

Pri chodení naboso po nerovnom teréne sa precvičujú via-
ceré svaly plosky nohy, čo napomáha podpore pozdĺžnej 
klenby. Pri chodení naboso po monotónnom tvrdom teréne 
ako je napríklad podlaha bytu, sú rovnakým nášľapom 
zaťažované stále tie isté svalové skupiny. Nohu to unavuje  
a svaly nedržia dobre pozdĺžnu klenbu, čo vedie k jej poklesu. 
Kvalitná obuv dokáže nohu rovnomerne uložiť a odpružením 
zmierniť dôsledky chôdze po tvrdom podklade.

čo je dobrÉ VedIeť o nohÁch

mUdr. Blažena Brozmanová, ortopéd

Návrhy detskej ortopedickej obuvi z Ateliéru textilného dizajnu  VŠVU

Študentky VŠVU v PROTETIKE pri výrobe vlastných modelov

VedelI ste?
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