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Samostatne nepredajné

Milí priatelia,

istá novinárka nás 
nedávno zaskočila 
otázkou - prečo v  zimných mesiacoch nehradíme 
poistencom pobyty v  exotických destináciách? 
Argumentovala tým, že nedostatok slnečného svi-
tu počas zimy môže niektorým ľuďom spôsobo-
vať rôzne zdravotné problémy, vrátane zhoršenia 
depresií. Naša odpoveď ju však neprekvapila – exo-
tiku nepreplácame, lacnejšou a  účinnou alternatí-
vou je obyčajný vitamín D.
Jeho dávkovanie však odteraz môžete pokojne 
nechať aj na prírodu, dni sú totiž čoraz dlhšie a sl-
nečného svitu zo dňa na deň pribúda. Je tu jar 
a my sme opäť súčasťou toho úchvatného prírod-
ného divadla, keď sa prebúdza všetko živé… Ono 
to však chvíľu trvá aj nám, kým sa na tieto zmeny 
prestavíme. Preto, ak sa po zime cítite vyčerpaní, 
je načase urobiť niečo pre seba. Čo tak skúsiť jarnú 
očistu liečivými bylinkami? Niekoľko tipov nájdete 
aj v našom časopise. Vášmu zdraviu určite prospeje 
aj viac pohybu, taký beh je pre toto ročné obdobie 
ako stvorený. Ak sa naň „namotáte“, stane sa pre vás 
drogou, bez ktorej si už život nebudete vedieť pred-
staviť. Máme pre vás aj jednu skvelú novinku, ktorá 
vám uľahčí elektronickú komunikáciu s našou pois-
ťovňou – ePobočku a nové služby, ktoré poskytuje, 
vám predstavíme na strane 20.
Obsah časopisu sme teda opäť ladili tak, aby ste 
v ňom našli zaujímavé informácie z oblasti zdravia 
i  zdravotného poistenia. Budeme radi, ak sa nám  
to podarilo.

P. S.: Exotiku však predsa len v jednom prípade za-
platíme. Naša súťaž Za preventívnu prehliadku do-
volenka pokračuje aj v tomto roku a v prípade vý-
hry je výber miesta len a len na vás. Tak veľa šťastia!

Peknú jar vám želá Alena Michalicová
šéfredaktorka
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„Kedy ste naposledy  
bežali ako o život?“
Mirka Kosorínová
tanečnica

„Ako o  život som na-
posledy bežala určite  
na jednom z viacerých 
bežeckých podujatí, 
ktorých som sa v  mi-
nulom roku zúčastnila.  
Ktoré konkrét-
ne to bolo, netu-
ším, keďže som sa 
zúčastnila viace-

rých, spravidla 10 kilometrových behov.  
Najviac mi však možno utkvel v  pamäti Noč-
ný beh na Štrbskom plese, ktorý sa mi veľmi  
páčil, kvôli nezameniteľnej atmosfére a  hlav-
ne úžasnej okolitej prírode. O  život som však 
bežala ani nie tak na samotných pretekoch, 
ako keď som sa večer išla prejsť opäť na 
Štrbské pleso a  začal ma naháňať obrovský  
jeleň, resp. asi to bola laň :-) Síce mi to dnes 
príde vtipné, ale v  tom momente mi nebolo 
všetko jedno. Je to každopádne zážitok na celý 
život, keď sa oproti vám rozbehne také veľké 
zviera a ktovie, možno mi ani nechcelo ublížiť… 
Každopádne, utekala som ako o život a srdce mi 
bilo potom ešte dostatočne dlho.“

Peter „KUKO“ Hrivňák
spevák skupiny Horkýže Slíže

„Keď som musel ísť  
na záchod a  hodinu 
sme stáli na diaľnici.“

Michal Hvorecký
spisovateľ

„Naposledy som o  ži-
vot bežal, kým prišla 
ozaj tuhá zima. Po-
kým je okolo plus päť 
stupňov, ešte chodie-
vam behávať, hlavne  
na bratislavskú Filiálku, 
ktorú aktivisti vypratali 
a  vyčistili. Dúfam, že 

z  tohto zaujímavého miesta raz bude mestský 
park. Moja štvrť by ho veľmi potrebovala. V zime 
chodievam hlavne korčuľovať, aj tam naberám 
dosť vysokú rýchlosť. Pre mňa je pohyb dôležitý, 
pracujem totiž pri počítači, väčšinu dňa píšem 
alebo čítam. Beh mi veľmi pomáha udržať si fy-
zickú a psychickú rovnováhu.“

Eva Pavlíková
herečka

„No neviem, lebo som 
pokojný typ a  ne-
zvyknem sa naháňať  
za nikým, ani za ničím. 
Bežala som naposledy 
na bežiacom páse vo 
fitku, ale to už bolo 
dosť dávno, ale inak 
môj život mi pripomína 

takýto cval. Strašne rýchlo to letí… A v súkromí 
pred behom uprednostňujem rýchlu chôdzu. 
Beh vraj škodí kĺbom.“
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O aktuálnych témach
Rozhovor s generálnym riaditeľom VšZP Ing. Marcelom Foraiom, MPH

V minulom roku ste prišli s úspešným projektom 
Kto operuje, dostane viac. Vďaka nemu na pláno-
vané operácie čaká menej vašich poistencov 
a čakajú kratšie. Budete v projekte pokračovať  
aj v tomto roku?

Samozrejme, pretože naplnil naše očakáva-
nia a  pomohol pacientom i  nemocniciam. 
Záleží nám na tom, aby naši poistenci čakali 
na plánované operácie čo najkratšie, a  preto 
nemocniciam naďalej vytvárame motivujúce 
podmienky na to, aby bolo pre nich „zaujíma-
vé“ operovať. V tomto roku ponúkame nemoc-

niciam ďalších viac ako 18 miliónov € navyše, 
čo je, myslím si, slušný finančný stimul na to, 
aby nám aktívne pomáhali znižovať počty pa-
cientov na čakacích listinách.

Jednou z noviniek, ktorú pripravujete v tomto 
roku, sú nové kritériá pre lekárov špecialistov. Čo to 
konkrétne bude znamenať pre poistencov a čo pre 
lekárov?

Zjednodušene povedané – väčšie istoty. Pre 
pacienta, že v ambulancii nájde kvalitného le-
kára, ktorý ordinuje nielen dve hodiny v týždni, 
a ktorý má na neho čas. Pre lekára istotu, že ak 
splní dohodnuté kritériá a VšZP bude potrebo-
vať v  danom regióne špecialistu v  príslušnej 
odbornosti, poisťovňa s  ním uzavrie zmluvu. 
Chceme zmeniť súčasný stav, keď síce „na pa-
pieri“ máme dostatok ambulancií, ale pacienti 
majú neraz problém dostať sa na vyšetrenie. 
Realitou je nedostupnosť časti ambulancií, 
preplnené čakárne a  zaneprázdnení lekári, 
ktorí sa pacientom nestíhajú naplno venovať, 
lebo majú ďalšie úväzky… Nie je to dobré ani 
pre pacienta, ani pre poisťovňu, ani pre leká-
ra. Preto chceme jasnejšie definovať pravidlá 
našej spolupráce s  lekármi špecialistami a  za-
bezpečiť pacientom v každej spádovej oblasti, 
v  každom regióne plnohodnotnú zdravotnú 
starostlivosť.

Dobrou správou pre tých, ktorí komunikujú 
s poisťovňou elektronicky, je otvorenie ePobočky, 
ktorá funguje necelé dva mesiace. Aké sú reakcie 
klientov?

Jednoznačne pozitívne, pretože sme im vyslali 
ďalší signál, že chceme byť modernou inštitú-
ciou, ktorej záleží na komforte poskytovaných 
služieb. Čoraz viac klientov komunikuje s nami 
elektronicky, doba jednoducho ide dopredu 
a my s ňou chceme držať krok.
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11. apríl v znamení narcisu s posolstvom 
spolupatričnosti a chuťou pomôcť…

Prečo sa zapojiť…

Za predošlých 17 rokov sme si zvykli, že jeden aprílový deň je trochu iný ako ostatné…  
Poznávacím znamením je malá, no neprehliadnuteľná ozdoba na našich odevoch. Krehký, žltý 
kvietok narcisu, ktorý však v sebe nesie silné posolstvo. Je symbolom nádeje, porozumenia a od-
hodlania spojiť svoje sily v boji s rakovinou.
11. apríla budete môcť opäť v uliciach našich miest stretnúť dobrovoľníkov Ligy proti rakovine 
a podporiť toto posolstvo.

Možno si poviete, že nemáte veľa na rozdáva-
nie, a že Váš malý príspevok nikoho nezachráni, 
nikomu nepomôže. Opak je však pravdou, aj 
oceán sa skladá z kvapiek…

Zbierku môžete podporiť:

v deň jej konania 11. 4. 2014 priamo v uli-
ciach do označených pokladničiek Ligy proti 
rakovine a rovnako v pobočkách VšZP,

zaslaním SMS na číslo 848 v sieti všetkých 
mobilných operátorov už od 31.  marca až  
do 18. apríla 2014,

zaslaním príspevku na účet Dňa narcisov: 
2629740400/1100.

Top partnerom tohtoročného Dňa narcisov je 
opäť, už po štvrtýkrát, aj Všeobecná zdravotná 
poisťovňa, ako jediná zo zdravotných poisťovní 
na Slovensku.

Generálny riaditeľ VšZP Ing. Marcel Forai, MPH: 
„Denne pomáhame chrániť zdravie a životy ľudí. 
Ako najväčšia zdravotná poisťovňa zabezpeču-
jeme liečbu pre väčšinu onkologických pacien-
tov na Slovensku, takže vieme, akým dôležitým 
„liekom“ je nádej. Aj preto je nám posolstvo Dňa 
narcisov také blízke.“

Viac informácií o  tohtoročnej zbierke, ako 
aj o  tom, ako má vyzerať dobrovoľník Dňa 
narcisov 2014 nájdete na www.lpr.sk 
a www.dennarcisov.sk.
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Prvá pomoc zachraňuje životy
Ruku na srdce - koľkí z  nás vedia poskytnúť 
prvú pomoc? Podľa štatistík len každý desiaty, 
čo je veľmi málo. V  prípade ohrozenia života 
totiž rozhodujú sekundy, preto je dôležité, aby 
sme v správnej chvíli vedeli správne reagovať. 
Aj preto sa VšZP rozhodla v decembri minulého 
roka zrealizovať pre svojich zamestnancov pi-
lotný projekt vzdelávania v oblasti prvej pomo-
ci. Hlavnou myšlienkou projektu bolo pripraviť 
zamestnancov poisťovne na situácie, keď im 
tieto základné vedomosti môžu pomôcť pri zá-
chrane života. Dobrý nápad sa stretol s pozitív-
nou odozvou. Účastníci kurzu ocenili nielen zís-
kané teoretické vedomosti, ale predovšetkým 
nácvik niekoľkých jednoduchých úkonov, ktoré 
im dodali sebaistotu a odvahu zachrániť život.

Hľadáte spoľahlivé informácie o  jednotlivých druhoch očkovania? 
Úrad verejného zdravotníctva SR a Všeobecná zdra-
votná poisťovňa prišli v tomto roku so sympa-
tickou novinkou v  podobe Očkovacieho 
kalendára na rok 2014. Jeho praktickú 
formu distribuujú verejnosti pro-
stredníctvom svojich regionálnych 
pobočiek, ambulancií pre deti 
a dorast a mamičky ho nájdu aj 
v  informačnom balíčku, ktorý 
dostanú v pôrodnici pri naro-
dení dieťatka.
Informácie o  očkovaní sú 
prístupné aj na internetovej 
stránke UVZ SR, VšZP a  regi-
onálnych úradov verejného 
zdravotníctva, kde je súčasne 
k  dispozícii aj elektronická ver-
zia Očkovacieho kalendára na rok 
2014.

http://www.uvzsr.sk/kalendar/index.html

Očkovací kalendár na rok 2014
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Viete, čo je na našich Dňoch zdravia, ktoré ro-
bíme po celom Slovensku, také úžasné? Samo-
zrejme, skvelá atmosféra. Inak to nebolo ani 
v bratislavskom Ružinove, kde sme sa aj tento 
rok aktívne zúčastnili na tradičnom Dni zdravia 
v obchodnom centre Retro. Lákadlom pre náv-
števníkov bola tentoraz aj ponuka masáží i ná-
cviku správneho čistenia zubov.

My sme záujemcom v  našom stánku okrem 
informácií o  zdravotnom poistení poskytli 
napríklad bezplatné vyšetrenie cholesterolu 
a komplexnú analýzu ľudského tela. Priamo na 
mieste sa tak návštevníci dozvedeli informácie 
o podiele telesného tuku a minerálov, obsahu 
vody v organizme, ale aj to, aký je ich biologický 

vek. Ak sa chcete aj vy prísť pozrieť na niekto-
ré z pripravovaných zdravých podujatí, klikajte  
na www.vszp.sk/denprevasezdravie a dozviete 
sa, kde nás najbližšie nájdete.

To je názov celoslovenskej súťaže pre žiakov 
7. ročníkov, ktorú vyhlásil Úrad verejného 
zdravotníctva SR v  rámci Európskeho týžd-
ňa proti drogám v novembri minulého roka. 
Do uzávierky súťaže, ktorá bola 20. januára 
2014, dostala odborná porota 350 súťaž-
ných návrhov. Každý z  nich je originálnou 
výpoveďou vyjadrujúcou odmietavý po-

stoj detí k  drogám. Ktoré práce presvedčili 
porotu najviac bude známe v  apríli. Prvú 
cenu – interaktívnu tabuľu s príslušenstvom 
- venovala do súťaže Všeobecná zdravot-
ná poisťovňa. Kto ju získal, to sa dozviete 
v ďalšom vydaní Partnerstva, v ktorom vám  
aj ukážeme, ako vyzerá Najlepšia protidro-
gová nástenka.

Súťaž: Najlepšia protidrogová nástenka

Deň zdravia v OC RETRO
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Za preventívnu prehliadku dovolenka

Poznáme mená šťastných výhercov

Výherkyňou 1. ceny v  súťaži, 
ktorou je zájazd v hodnote 1600 € 
od CK SATUR, sa stala Andrea Mo-
ravčíková z  Nového Mesta nad Vá-
hom, ktorá sa pravidelne zúčastňuje 
našej súťaže už viac ako štyri roky. 
Po zverejnení mien víťazov na na-
šom facebooku neverila vlastným 
očiam. Pani Moravčíková reagovala 
veľmi nadšene: „Jupí, neverím 
vlastným očiam a  čítam to stále 
znova a  znova. Žeby bolo šťastie 
také unavené? Veľmi sa teším a ďa-
kujem tej šťastnej ruke, ktorá ma 
vyžrebovala.“

Výherca 2. ceny, pán Marek Medoň 
z  Prešova, získal v  súťaži šesťdňový  
pobyt v  hoteli Aphrodite**** od  
kúpeľov Aphrodite Rajecké Teplice.
Povedal nám, že v Rajeckých Tepliciach 
zatiaľ nebol a ani sa ešte nerozhodol, 
kto s  ním pôjde. V  podobnej súťaži 
doposiaľ nevyhral, nakoľko sa veľmi 
do takýchto akcií nezapája. Táto súťaž 
však bola výnimkou a zapojila ho do 
nej sestra Zdenka, ktorá bola na pre-
ventívnej prehliadke, kde sa o  našej 
súťaži dozvedela. „Bolo to prvýkrát 
čo som sa do niečoho podobného 
zapojil.“

Vaša obľúbená súťaž „Za preventívnu prehliadku dovolenka“ láme rekordy. Jej minuloročného,  
už 8. ročníka sa zúčastnil doteraz najvyšší počet - viac ako 20 500 súťažiacich, ktorí hrali o 70 skvelých 
cien. Stačilo len absolvovať niektorú preventívnu prehliadku, poslať vyplnený súťažný kupón poš-
tou alebo elektronicky a boli ste v hre. Šťastným výhercom sme už dobrú správu oznámili a prví 
štyria sa s nami podelili o svoje dojmy z výhry.
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Pani Eleonóra Cíferská z  Bratislavy, vý-
herkyňa 3. ceny, pobytu Chuť Piešťan 
pre dve osoby na dve noci v  hoteli 
Esplanade Palace**** reagovala na vý-
hru s veľkým potešením: „Najprv sa chcem 
poďakovať za súťaž, ktorú ste zorganizo-
vali, ako aj za výhru. Asi som mala šťastie, 
lebo sa žrebovalo práve v  deň osem-
nástych narodenín môjho syna, tak aj ja 
som prostredníctvom vás dostala veľmi 
pekný darček. Na pobyt do Piešťan som 
sa rozhodla zobrať dcéru. V  podobnej 
súťaži som ešte nevyhrala, a  keď mám 
príležitosť, tak sa rada do niečoho po-
dobného zapojím. Výhru máme naplá-
novanú vyčerpať v  marci. V  kúpeľoch 
som ešte nebola a  asi sa tam ani tak 
skoro nedostanem, preto ma táto vý-
hra potešila. Ešte raz ďakujem.“

4. cena, pobyt Chuť Piešťan pre dve osoby na dve noci, v  hoteli Esplanade Palace****  
sa ušla pani Márii Hejnej zo Sládkovičova, ktorá doposiaľ nič nevyhrala. Na otázku, s kým na pobyt 
pôjde, odpovedala: „Ak pôjdem, tak určite s manželom alebo priateľkou. Som dosť zaneprázdnená 
a neviem, ako mi vyjde čas a či práve vtedy bude voľný termín. Ak bude opäť nejaká súťaž, tak sa 
určite zapojím. Možno budem mať znova šťastie a vyhrám.“

Dôležité:

9. ročník súťaže Za preventívnu prehliadku dovolenka práve pripravujeme.
Nepremeškajte príležitosť vyhrať opäť hodnotné ceny. Podrobnejšie informácie o  súťaži 
uverejníme na našej internetovej stránke www.vszp.sk, a tiež v najbližšom čísle Partnerstva.
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Jarná očista liečivými rastlinami
Cítite sa vyčerpaní, bez energie, zle spíte, ste podráždení, neviete sa sústrediť? Môže to byť niekto-
rý z mnohých prejavov jarnej únavy, ktorú každý z nás pociťuje inak. Nedostatok slnečného svetla, 
pohybu, vitamínov… To všetko dokáže s naším telom poriadne zamávať. Ak sa však tomu nechce-
te len pasívne poddať, máme pre vás niekoľko tipov na jarnú očistu organizmu liečivými rastlinami.

Je to osvedčený spôsob, ktorý utuží vaše zdra-
vie a  pomôže vám získať viac energie. Prvé 
jarné liečivé rastliny totiž obsahujú množstvo 
cenných látok a  sú výborným prostriedkom 
proti jarnej únave. Podporujú vylučovanie 
škodlivých látok z  tela a  činnosť pečene. Kúry 
z  jarných liečivých rastlín sa ordinujú aj pre-
ventívne na prečistenie organizmu, a ako zdroj 
vitamínov a minerálov. Hotové detoxikačné by-
linkové zmesi dostanete v každej lekárni. Účin-
né sú najmä: vňať pŕhľavy, vňať prasličky, plod 
pestreca mariánskeho a  aloe. Tieto sa môžu 
kombinovať do čajových zmesí s liečivými rast-
linami, ktoré podporujú vylučovanie (breza pre-
visnutá, jahoda obyčajná), potenie (baza čierna, 
lipa malolistá), metabolizmus (rešetliak prečis-
ťujúci, púpava lekárska, fialka trojfarebná a iné)  

na naštartovanie celkového metabolizmu, 
látkovej výmeny a  povzbudenie organizmu  
po zimnom období.

Žihľava

Najlepšou a ľahko dostupnou liečivou rastlinou 
na detoxikáciu je u  nás žihľava. Jarné čerstvé 
výhonky mladej žihľavy obsahujú veľa chlo-
rofylu a železa, ktoré podporujú tvorbu červe-
ných krviniek. Ďalej obsahuje veľa vitamínov 
(B1, B2, C, K1, provitamín A), triesloviny a  iné. 
Súčasne podporuje činnosť obličiek k zvýšené-
mu vylučovaniu vody z tela. Má dobrý vplyv aj 
na pankreas a podporuje tiež činnosť hrubého 
čreva, preto je výbornou súčasťou jarnej očisťo-
vacej kúry. Ľudové liečiteľstvo považuje žihľavu  
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za univerzálnu bylinu na čistenie krvi, odvod-
nenie tela, posilnenie črevnej peristaltiky, od-
stránenie akné a čistenie pleti. Čerstvý žihľavo-
vý čaj čistí celý tráviaci trakt.
Odporúčané užívanie: 3 - 4 šálky denne,  
avšak nie dlhodobo.
Pozor: Nie je vhodná na užívanie počas teho-
tenstva, ani pre deti do 2 rokov. Nie je vhodné 
ju kombinovať s chemickými liekmi na podpo-
ru vylučovania (diuretikami).

Praslička roľná

Patrí tiež medzi liečivé rastliny, ktoré majú  
čistiace schopnosti na ľudský organizmus. 
Normalizuje metabolizmus solí v  tele, napo-
máha vylučovať z tela cholesterol, ťažké kovy 
a  toxíny. Má vysoký obsah kremíka dôleži- 
tého pri stavbe kostí, pre zdravie chrupaviek,  
nechtov a vlasov.
Čaj sa užíva 3× denne hodinu po jedle.

Pestrec mariánsky

Na liečebné účely sa využíva dozretý vajcovitý 
plod. Plod pestreca má preventívne a liečebné 
účinky pri ochoreniach pečene a žlčníka. Účin-
ná látka (silymarín) chráni pečeňové tkanivo, 
zabraňuje poruche pečeňových buniek, obno-
vuje detoxikačnú, metabolickú a  syntetizujú-
cu schopnosť pečene, urýchľuje odbúravanie 
toxických metabolitov, ako sú napr. alkohol 
a  chemikálie. Pre jeho veľmi dobré hepato-
protektívne vlastnosti je u nás súčasťou 
mnohých liekov a  výživových do-
plnkov. Patrí medzi najpouží-
vanejšiu liečivú rastlinu pri 
ochoreniach pečene.

Niektoré nenároč-
né jarné liečivé 
rastliny (žihľava, 
púpava, ma-
liny) sa dajú 
jednoducho 
pestovať aj 

doma. Tak ich potom môžeme používať čerstvé 
na prípravu čaju na detoxikáciu. Zmes môže 
byť vždy iná. Bylinky sa zalejú vriacou vodou 
a nechajú sa vylúhovať maximálne 5 minút. Zís-
kame lahodný aromatický čaj na povzbudenie, 
očistu a  omladenie. Avšak treba mať vždy na 
pamäti, že ani najlepšie namiešaný detoxikač-
ný čaj nestačí, ak sa nesprávne stravujeme, ne-
dodržiavame pitný režim, fajčíme a dostatočne 
nerelaxujeme.

Náš tip na detoxikačný čaj:

koreň púpavy - 30 g
vňať žihľavy - 20 g
vňať rebríčka - 10 g
vňať echinacei - 10 g
plod pestreca mariánskeho – 10 g

Čaj popíjame 4 týždne 3× denne

Aloe vera

Už po tisícročia sa Aloe vera považuje za zázrač-
nú rastlinu. V minulosti bola dobre známa pre 
svoje účinky na zdravie človeka a dĺžku života. 
Rastlina má prízemnú ružicu tučných dužina-
tých listov obvykle so zúbkovitým okrajom, 
často bez stonky. Pichľavá rastlina obsahuje 
celkom 160 rôznych bioakívnych substancií: vi-
tamíny A, B, C, E, esenciálne aminokyseliny, mi-
nerály, stopové prvky, polysacharidy, enzýmy.  
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Vďaka svojmu zloženiu má čistiace a detoxikač-
né vlastnosti. Pôsobí protizápalovo, posilňuje 
imunitu, pomáha pri tráviacich ťažkostiach, 
normalizuje vysoké hodnoty cholesterolu 
aj krvného tlaku, tiež urýchľuje hojenie rán, 
zmenšuje opuchy, podporne pôsobí aj pri kož-
ných problémoch.

Rod aloe má asi 200 druhov, ktoré sa líšia zlo-
žením obsahových látok. Vo farmaceutickom 
priemysle sa využíva druh Aloe vera. Kým 
kedysi sa na výrobu extraktov používali divo 
rastúce rastliny, dnes už sa pestuje a spracúva 
na obrovských poľnohospodárskych farmách. 
Pre vnútorné užívanie sa aloe pripravuje z vy-
tekajúcej farebnej šťavy alebo z pevného žlté-
ho latexu získaného odparovaním šťavy. Bežne 
známy izbový druh v črepníkoch môže poskyt-
núť hustý lepkavý gél z  listov určený na von-
kajšie využitie ako domáci prostriedok prvej 
pomoci pri popáleninách, svrbení po 
poštípaní hmyzom a menších porane-
niach.

Pozor: Pri neodbornom domácom spra-
covaní aloe môžu obsahové látky (aloín 
a emodín) s preháňavým účinkom vyvolať 
kŕče, bolesti brucha a  hnačku. Vedľajšie ne-
žiaduce účinky môžu vzniknúť aj nevhodnou 
kombináciou s  chemickými 
liekmi. Vnútorné užíva-
nie prípravkov z  aloe nie 
je vhodné počas tehotenstva 
a  dojčenia. Rovnako nie je vhodné 
pre pacientov s  ochoreniami trávia-
ceho traktu. Dlhodobé vnútorné užívanie 
prípravkov s  obsahom aloe 
môže spôsobiť podráždenie 
tráviaceho traktu, z  tohto dôvodu nie je 
vhodné dlhšie užívanie ako desať po sebe idú-
cich dní. Vonkajšie užívanie aloe je bezpeč-
né, len zriedka sa môže obja-
viť u  citlivých ľudí 
alergická reakcia.

Hlavné účinky Aloe vera:
má detoxikačné účinky – očisťuje organiz-

mus od škodlivých látok,
zvyšuje obranyschopnosť organizmu 

(imunitu),
pôsobí proti baktériám, vírusom a plesniam,
urýchľuje hojenie rán, popálenín, tlmí 

a zmierňuje bolesť,
má výrazné hydratačné a omladzujúce 

účinky.

PharmDr. Anita Jančovičová

Náš tip:

Trpká aróma aloe sa dá prekryť 
zmiešaním so šťavou z mierne horkého 
ovocia a zeleniny (grapefruit, horký šalát, 
čakanka a pod.).

Účinky detoxikačných čajov a príprav-
kov z liečivých rastlín sa dostavia len 
v kombinácii s vyváženou stravou 
a primeraným životným štýlom.
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Stop úplatkom v zdravotníctve
Stretli ste sa s korupciou v zdravotníctve? Žia-
dal od vás lekár úplatok a  podmieňoval ním 
poskytnutie zdravotnej starostlivosti? Možno aj 
vy figurujete v prieskume agentúry Focus z ja-
nuára 2013, podľa ktorého až 500 000 ľudí dalo 
v  posledných troch rokoch aspoň raz úplatok 
pracovníkovi v zdravotníctve. Slováci tak minuli 
v  tomto období na úplatkoch viac ako 50 mi-
liónov eur. Až 50% ľudí však nenahlási úplatok, 
pretože nedôverujú polícii ani súdnictvu, že 
daný prípad vyšetria. Ďalších 30% sa bojí, že le-
kára – úplatkára, ktorého pomôžu odhaliť, ešte 
budú potrebovať. Aj to bol jeden z  dôvodov, 
prečo Transparency International Slovensko 
vytvorila projekt boja proti úplatkom v  zdra-
votníctve, ktorý ľuďom nahlasujúcim korupciu 
poskytne ľudskú a  právnu ochranu a  zároveň 
v  prípade potreby aj náhradnú lekársku sta-
rostlivosť. Projekt rovnako umožňuje lekárom 
a  zdravotnému personálu odhaľovať neefek-
tívne nakladanie s  finančnými prostriedkami 
v zdravotníckych zariadeniach.

Cieľom projektu Stop úplatkom je v  priebehu 
troch rokov znížiť vyžiadané úplatky od lekárov 
– úplatkárov až o 30%.

Na stránke www.stopuplatkom.sk je nahlaso-
vanie korupcie jednoduché, úplne anonymné 
a s odborným poradenstvom, ako v konkrétnej 
situácii postupovať.

Rady pre vás:

pamätajte, že lekár si môže pýtať platbu 
len za výkony, ktoré nie sú hradené z verej-
ného zdravotného poistenia,

pravidelne si kontrolujte výpis zo svojho 
účtu poistenca, v našej ePobočke ho získate 
do pol hodiny,

korupciu môžete nahlásiť aj na stránke 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej re-
publiky: korupcia@health.gov.sk
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Už nerátam kroky, ktoré bolia…

Operácia bedrového kĺbu 
bola nevyhnutná

Ivan pracoval dlhé roky ako vodič z povolania. 
Keď ho pred šiestimi rokmi začali pobolievať 
kĺby, spočiatku to pripisoval sedavému zamest-
naniu, myslel si, že je to z chrbtice. A  tak, viac 
ako rok, chodil po lekároch netušiac, že skutoč-
ná príčina jeho zdravotných problémov je iná. 
Neprišiel na to ani neurológ, ktorý ho vyšetro-
val. Bolesti ale boli čoraz intenzívnejšie. „Raz 
som išiel do obchodu a zrazu som pocítil príšer-
nú bolesť. Našťastie, vedľa mňa bol plot, o kto-
rý som sa oprel, inak by som bol spadol. Stál 
som tam asi dve hodiny a nebol som schopný  
pohnúť sa,“ hovorí Ivan.

Správnu diagnózu sa dozvedel až po vyše- 
trení v  neurologickej ambulancii v  nemocnici 
v Petržalke, ktorá je jedným z pracovísk Univer-
zitnej nemocnice Bratislava. „Hneď na prvom  

vyšetrení, dokonca bez prístrojov mi povedali, 
že príčinou mojich intenzívnych bolestí je pravý 
bedrový kĺb,“ dodáva Ivan.

Následná hospitalizácia na neurologickom 
oddelení, kde absolvoval všetky podrobné 
vyšetrenia diagnózu potvrdila. Záver znel: po-
škodenie bedrového kĺbu najvyššieho, štvrtého 
stupňa. Ivana automaticky zaradili na čakaciu 
listinu na plánovanú operáciu. V nemocnici, v 
ktorej mal byť operovaný však bolo pred ním 
v zozname čakajúcich veľa ďalších pacientov. 
Keďže chcel svoj zdravotný problém riešiť čo 
najskôr, hľadal iné riešenie.

Na operáciu som nemusel čakať

Ivan je dlhé roky poistencom Všeobecnej zdra-
votnej poisťovne, a práve tu sa rozhodol hľadať 
pomoc. Ústretovosť, s  ktorou sa v  poisťovni 
stretol, ho potešila. „Pacientovi sme ponúkli 

Viete, že denne prejdeme niekoľko tisíc krokov bez toho, aby sme si to vôbec uvedomili? 61 ročný 
Ivan Hankus z Bratislavy však ešte pred tromi rokmi bolestivo cítil každý jeden krok. Zničený bed-
rový kĺb jednoducho doslúžil…
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možnosť ísť na operáciu prakticky okamžite  
do Fakultnej nemocnice v Trnave, ktorá mala 
voľné kapacity,“ hovorí vedúca zdravotného 
a  revízneho odboru MUDr.  Beata Havelková, 
MPH. Ivan ponuku prijal a  v  marci 2011 ho 
operovali.

„Prednosta Traumatologicko-ortopedickej kli-
niky, MUDr. Ján Kuchta odviedol skvelú prácu,“ 
hovorí s  vďakou sympatický šesťdesiatnik. Pri-
znáva, že po operácii síce neveril, že ešte nieke-
dy bude chodiť, ale na tretí deň už prešiel pár 
krokov na barlách, ktoré boli jeho spoločníčka-
mi ešte niekoľko ďalších mesiacov. Po pol roku 
to začal skúšať aj bez nich a dnes sú barle, verí, 
že natrvalo, odložené v pivnici. Nebyť vážnych 
problémov s platničkami, vedel by si predstaviť 
aj návrat do práce a k aktivitám, ktorých sa kvôli 
zdravotným problémom musel vzdať. Ale to je 
už iná kapitola. Dôležité je, že aspoň nový kĺb 
ho poslúcha, a že po operácii sa kvalita jeho ži-
vota podstatne zmenila k lepšiemu.

Aj o umelý kĺb sa treba starať

Výmenou bedrového kĺbu sa liečba pacienta 
nekončí. Aj o umelý kĺb sa treba starať, aby čo 
najdlhšie vydržal. Lekári odporúčajú pravidel-

né cvičenie, prechádzky, skrátka pohyb ako 
liek. Ivan to striktne dodržiava. „Musím, aj keby 
som nechcel,“ smeje sa a predstavuje nám svo-
jich dvoch chlpáčov, Britta a Marshalla, ktorých 
chodí pravidelne trikrát denne venčiť. Občas 
aj s  dvojročným vnukom Arturom a  čoskoro 
možno aj s ročnou vnučkou Matildou, ktorá žije 
v San Franciscu a teraz v apríli sa chystá k ded-
kovi na návštevu. S novým kĺbom už totiž ne-
ráta každý krok a  denne si uvedomuje, aké je 
úžasné, ak vás poslúchajú vlastné nohy.

- ami -
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Blíži sa ročné zúčtovanie poistného 
– máte splnené všetky povinnosti?
Opätovne sa blíži obdobie, keď zdravotné po-
isťovne vykonajú za poistencov a  platiteľov 
ročné zúčtovanie poistného. Pre jeho správne 
vykonanie je však potrebné, aby si poistenci 
a platitelia splnili svoje povinnosti a aktualizo-
vali svoje údaje o trvalom pobyte, prípadne 
oznámili VšZP svoj prechodný pobyt či kon-
taktnú adresu.

Ďalším dôležitým údajom, ktorého zmenu si má  
platiteľ poistného nahlasovať, je číslo banko-
vého účtu. Tento je dôležitý najmä v prípade, 
ak bude výsledkom ročného zúčtovania poist-
ného preplatok, ktorý budeme klientom zasie-
lať práve na tento účet.

UPOZORŇUJEME! Poistenci, ktorí nemajú ur-
čeného platiteľa poistného v roku 2013, by si 
mali urýchlene tieto údaje nahlásiť. V prípade, 
že si túto povinnosť nesplnia do 31.  05.  2014, 
budú sa v  zmysle § 19 ods. 4 a  5 zákona 
č.  580/2004 Z. Z. o  zdravotnom poistení pova-
žovať za tzv. samoplatiteľov a zároveň im bude 
vypočítaný preddavok na poistné z  priemer-
nej mzdy. Ten je pre rok 2013 vo výške 110,04 €. 
V prípade, že si poistenec stihne splniť svoju ozna-
movaciu povinnosť, je minimálna výška preddav-
ku na poistné pre rok 2013 vo výške 55,02 €.

Poistenci a  platitelia poistného si môžu 
oznámiť spomínané skutočnosti aj elektro-
nicky, prostredníctvom ePobočky.

Netreba zabúdať, že poistenec je zároveň po-
vinný preukázať zdravotnej poisťovni obdobie 
poistenia v cudzine najneskôr do 31. 03. 2014 
potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine.

Tí poistenci, ktorí mali v roku 2013 vyplatené 
dividendy z účtovného obdobia od 1. 1. 2011 
do 31.  12.  2012, prípadne mali vyplatené  
dividendy zo zahraničia (aj za účtovné ob-
dobie od 1.  1.  2013), by nemali zabudnúť, že  
do 31. 05. 2014 im plynie lehota na oznáme-
nie týchto príjmov. V prípade príjmov z osob-
nej asistencie je lehota na oznámenie taktiež 
do 31. 05. 2014. Tlačivo „Oznámenie o výške 
príjmu za rok 2013“, na ktorom môžu poisten-
ci tieto príjmy oznámiť, bude aj tento rok sprí-
stupnené na internetovej stránke www.vszp.sk 
a bude ho možné doručiť osobne alebo zaslať 
poštou.

Splnenie všetkých uvedených povin-
ností je dôležité pre správne vykonanie 
ročného zúčtovania poistného.
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Rozšírenie elektronických služieb 
pre zamestnávateľov
Dobrá správa, opäť rozširujeme svoje služby. 
Našim klientom – zamestnávateľom – sme 
sprístupnili novú funkčnosť: automatické ge-
nerovanie chybových protokolov zo zaslaného 

Oznámenia zamestnávateľa o  poistencoch pri 
zmene platiteľa poistného na verejné zdravot-
né poistenie (ďalej iba OZ).

Ak patríte medzi poistencov, ktorí majú počas 
roka niektoré obdobia bez určeného platite-
ľa poisteného, teda nepokryté obdobie, tieto 
riadky sú určené práve vám. Vedeli ste, že ta-
kéhoto poistenca môžeme v  zmysle zákona 
o  zdravotnom poistení od 1.  8.  2011 považo-
vať za tzv.  samoplatiteľa? Môžeme mu teda 
automaticky predpísať preddavok na poistné 
vypočítaný z priemernej mesačnej mzdy?

Neurobíme tak ihneď. Najskôr poistenco-
vi s  nepokrytým obdobím zasielame výzvu, 
v ktorej ho na obdobia, za ktoré nemá nahlá-
seného platiteľa poistného, upozorníme. Ak 
poistenec na túto výzvu nezareaguje, nesplní 
si dodatočne svoju oznamovaciu povinnosť 
a neoznámi platiteľa poistného na nepokryté 
obdobia, zdravotná poisťovňa ho po uplynutí 
stanovenej lehoty zaeviduje ako tzv. samopla-
titeľa. Takejto osobe je preddavok na poist-
né vypočítaný z  priemernej mesačnej mzdy. 
Takto vypočítaný preddavok je približne dva-
krát vyšší, ako preddavok vypočítaný z  mini-
málneho vymeriavacieho základu!

Konkrétny príklad poistenca:
Poistenec Jozef nemal v  roku 2013, v  čase  
od februára do marca, v zdravotnej poisťovni 
nahláseného platiteľa poistného. V januári bol 
ešte zamestnaný, následne vo februári a marci 
bol bez zamestnania, no nebol zaevidovaný  
na Úrade práce. Keby si pán Jozef nahlásil  
vo VšZP, že je v  mesiacoch február až marec 
tzv.  samoplatiteľom, odvádzal by zdravotnej  
poisťovni mesačne 55,02 €. Nakoľko to však  
zdravotnej poisťovni neoznámil, VšZP mu naj- 
skôr zaslala výzvu, aby si túto povinnosť doda-
točne splnil. Keďže Jozef na výzvu nereagoval, 
dodatočne si nenahlásil, na spomínané dva 
mesiace, platiteľa poistného, VšZP mu, v zmysle  
zákona, predpísala, na tieto mesiace, predda-
vok vo výške 110,04 € mesačne.

Pozor na nepokryté obdobia

Poistencom preto odporúčame, aby  
si plnili svoje oznamovacie povinnosti  
a reagovali na výzvy VšZP. Platiteľa 
poistného si teraz môžete jednoducho 
nahlásiť aj elektronicky, prostredníctvom 
našej novej ePobočky.

Zamestnávateľ je povinný plniť si oznamovacie povinnosti za svojich zamestnancov, a to 
zasielaním OZ. V súčasnosti si môže túto povinnosť splniť v papierovej forme (ak zamestnáva 
najviac 2 zamestnancov) alebo v elektronickej forme (ak zamestnáva spolu 3 a viac zamest-
nancov). Počet zamestnancov sa počíta celkom, bez ohľadu na to, kde sú poistení.

Naša zdravotná poisťovňa umožňuje svojim klientom zasielať OZ v elektronickej forme 
prostredníctvom Elektronickej podateľne dávkou, v štruktúre predpísanej Úradom pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Elektronická podateľňa umožňuje zasielať OZ 
elektronicky všetkým zamestnávateľom, teda aj tým, ktorým táto povinnosť nevyplýva.

pokračovanie na str. 18
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Po spracovaní OZ, v prípade nezrovnalostí, za-
sielame zamestnávateľom chybové protokoly, 
v ktorých je konkrétne uvedené, prečo sa nahlá-

sený údaj nespracoval (napr. pre oznamovanie 
ukončenia zamestnania chýba údaj o začiatku, 
zamestnanec nemá ukončené predchádzajúce 
ukončenie poberania nemocenského, a  preto 
nie je možné spracovať nový údaj, poistenec už 
má nahlásené poberanie materskej, ale s iným 
začiatkom). Na základe druhu chyby nám ná-
sledne zamestnávateľ oznámi na OZ chýbajúci, 
resp. opravný údaj.

Zamestnávatelia budú dostávať chybové pro-
tokoly automaticky do schránky správ. Nová 
služba umožní zamestnávateľom rýchlejšie 
a  jednoduchšie overenie správnosti zaslaných 
oznámení, a to prevzatím chybového protoko-
lu priamo zo schránky správ.

pokračovanie zo str. 17

Novú službu sprístupníme registro-
vaným užívateľom automaticky.
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Platničky ma zradili v najnevhodnejšej chvíli  
- prezrádza talentovaný hokejista, Dušan Pašek

Čo sa stalo?

Raz ráno, keď som išiel vstať z postele, som zací-
til veľkú bolesť v oblasti krížov. Po dvoch dňoch 
síce bolesť v  krížovej časti povolila, ale začala 
mi vyrážať do ľavej nohy a cez oblasť sedacieho 
svalu až do chodidla.

S platničkami ste mali problém aj v minulosti, vtedy 
zabrali ozónové injekcie. Čo všetko ste vyskúšali 
tentoraz, aby ste sa vyhli operácii?

Problém s  platničkami som mal asi rok a  pol 
dozadu, symptómy boli rovnaké. Tentoraz však 
nepomohlo nič, vyskúšal som všetky metódy 
konzervatívnej liečby, infúzie, ozónoterapiu, 
kortikoidné kaudálne bloky pichané priamo 
do spinálneho kanála… Nič však nezabralo. 
Napokon som sa operácii nevyhol, podstúpil 
som zákrok endoskopickou metódou. Hneď po 
operácii som prestal mať bolesti v  ľavej nohe, 
ktoré boli dovtedy naozaj neznesiteľné. Teraz 
rehabilitujem a  verím, že moje kríže sa defini-
tívne vyliečia.

Neviem, či to platí aj o hokejistoch, ale vo všeobec-
nosti sú vraj muži, keď ich čaká operácia, väčšie 
„bábovky“ ako ženy. Báli ste sa?

Prežil som už pár operácií, pichanie injekcií 
k platničke alebo priamo do nej tiež nie je prí-
jemné… Takže už som si na také veci zvykol 
a operácie som sa vôbec nebál.

Ako táto zdravotná prestávka poznačí túto sezónu?

Veľmi, platničky ma zradili akurát vtedy, keď 
som dostal pozvánku do reprezentácie. Verím 

však, že vďaka operácii sa dám rýchlo dokopy. 
Chcel by som stihnúť záver tejto sezóny a po-
môcť mužstvu HC Košice v bojoch o titul maj-
stra SR.

Zdravotné problémy sa nevyhýbajú ani známym športovcom, ktorí sú našimi poistencami. Kon-
com minulého roka zradili platničky 29 ročného útočníka HC Košice Dušana Pašeka, ktorý nám 
v rozhovore prezradil viac.
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Doprajte si komfort našej ePobočky

Registrácia do ePobočky je veľmi jednoduchá:

Do ePobočky sa dostanete cez našu interne-
tovú stránku www.vszp.sk kliknutím na odkaz 
vpravo hore ePobočka. Následne kliknite na tla-
čidlo Zaregistrujte sa. Po vyplnení potrebných 
údajov si zvolíte spôsob doručenia GRID karty 
(bezpečnostný predmet potrebný na overenie), 
či už osobne, alebo poštou.

Ak ste si už v  minulosti vytvorili konto na prí-
stup do elektronických služieb VšZP, do novej 
ePobočky sa môžete prihlásiť aj týmto existujú-
cim kontom. Svoje údaje však uvidíte v novom 
dizajne, sú prehľadnejšie usporiadané a môžete 
začať používať aj ďalšie nové funkčnosti.

Vedeli ste?

Ak si pamätáte názov konta, ale zabudli 
ste svoje heslo, už nemusíte ísť po nové  
do pobočky. Stačí elektronicky požiadať 
o zmenu hesla a nové vám pošleme  
do niekoľkých minút do vašej e-mailovej 
schránky.

Ak ste našim poistencom, v ePobočke si mô-
žete napríklad:

prezerať výpisy zo svojho osobného účtu 
poistenca,

prezerať prehľady o  lekároch, ktorých ste 
navštívili,

prezerať prehľad údajov o doplatkoch za lieky,
požiadať o  vydanie Európskeho preukazu 

zdravotného poistenia,
zistiť, kto za vás platí poistné,
pridať svoje dieťa poistené vo VšZP a kontro-

lovať aj jeho údaje na svojom konte.

Ste individuálnym platiteľom poistného? 
Vďaka ePobočke máte navyše aj:

možnosť kontrolovať si aktuálny stav vášho 
saldokonta platiteľa,

prehľad predpisov, ktorý vám umožní overiť 
si výšku a správnosť mesačného preddavku,

prehľad platieb, ktoré ste nám uhradili, ale 
aj platby, ktoré VšZP zaslala vám,

prehľad saldokonta, kompletný prehľad va-
šich predpisov a  platieb, ich párovanie a  stav, 
či máte u nás preplatok, prípadne nedoplatok,

Využite bezplatne elektronickú pobočku VšZP, ktorá vám umožní jednoduchšiu komunikáciu 
s  našou poisťovňou a  ušetrí váš čas. Prístup do našej ePobočky máte nonstop 7  dní v  týždni, 
365 dní v roku.

elektronické služby



prehľad saldokonta ročného zúčtovania, 
ktorý vám umožní overiť si výšku výsledku roč-
ného zúčtovania.

Skontrolujte si aktuálnosť vašich  
údajov jednoducho - elektronicky!

Prostredníctvom ePobočky si môžete 
z pohodlia domova kontrolovať správnosť 
údajov, ktoré o vás evidujeme v informač-
nom systéme. Ak zistíte, že niektorý 
z údajov už nie je aktuálny, zmenu môžete 
urobiť priamo v počítači a nemusíte ísť 
osobne do pobočky ako doteraz.

V  ePobočke si môžete urobiť zmenu týchto 
údajov:

meno, priezvisko, titul,
kontaktné údaje (mobil, e-mail),
adresa,
bankové spojenie,
údaje o platiteľovi poistného,
nárok na zníženú sadzbu poistného.

Aktuálnosť vašich údajov zabezpečí, aby sme  
sa s vami v prípade potreby jednoducho a rých-
lo skontaktovali.

Nová ePobočka je zatiaľ určená 
poistencom a individuálnym platiteľom. 
Postupne budeme však jej služby 
rozširovať aj pre zamestnávateľov 
a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

O  tom, že je o  našu novú ePobočku záujem, 
svedčí aj počet nových registrácií. Denne evi-
dujeme až okolo 500 nových záujemcov, ktorí 
mali navyše možnosť v  období od 24.  2.  2014 
do 9. 3. 2014 vyhrať, popri registrácii, aj jeden 
zo 14 super tabletov. Tie sú už síce rozdané,  
no nezabúdajte, že množstvo užitočných a za-
ujímavých informácií nájdete v ePobočke stále. 
Kliknite a presvedčte sa aj vy!



365 dôvodov prečo začať behať
Dôvodov na behanie je presne toľko, koľko má 
rok dní. Jednou z výhod behu je, že po chôdzi 
je to druhý najprirodzenejší spôsob pohybu 
pre človeka a  na beh samotný nepotrebujete 
platiť vstupné, kupovať si permanentku alebo 
navštevovať štadióny. Stačí si obuť tenisky a vy-
raziť. Kamkoľvek.

Beh za zdravím

Predpokladom pre zdravé behanie a  úspešný 
tréning je všeobecná lekárska prehliadka. Ide-
álny prípad je, ak ju absolvuje každý, kto uva-
žuje začať s behaním. Ak sa však necítite v kon-
dícii alebo sa zotavujete z  nejakého zranenia,  
prehliadka je nevyhnutnosťou.

Vplyv behu na náš organizmus

zlepšuje kardiovaskulárne zdravie,
je vhodnou prevenciou a možnosťou podpo-

ry liečby osteoporózy, cukrovky a hypertenzie,

posilňuje imunitný systém,
znižuje celkovú hladinu cholesterolu,
formuje postavu a znižuje hmotnosť,
redukuje stres, agresiu a hnev,
zlepšuje spánok.

Ako začať s behom

Kľúčom k  úspechu je dôslednosť a  pomalý 
nárast rýchlosti a  vzdialenosti. Ak ste sa nikdy 
predtým tomuto športu nevenovali, začnite 
najskôr s rýchlou chôdzou. Stačí polhodinka 3x 
do týždňa. Neskôr ju kombinujte s behom. Za-
merajte sa tiež na to, ako našľapujete. Treba sa 
vyhnúť zaťažovaniu päty, ako sa deje pri bežnej 
chôdzi. Pri behu by, naopak, mala prvá dopadať 
špička, potom postupne aj chodidlo. Päta sa 
zeme dotýka len veľmi jemne či vôbec. Pri behu 
nepodceňujte ani dýchanie. Dýchajte zároveň 
nosom a  ústami. Týmto spôsobom sa do pľúc 
dostane oveľa viac kyslíka. Uistite sa, že dýcha-
te bránicou a bruchom, nie iba plytko hruďou.  
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Vydychujte ústami a  sústreďte sa na plný vý-
dych. Pri behu sa neodporúča kŕčovito zovrieť 
päste, držať ruky vysoko pred telom, rotovať 
s trupom, hrbiť sa, extrémne predlžovať krok.

Alfou a omegou je bežecká výbava

Podľa kondičného trénera Jozefa Kotlebu be-  
žecká výbava záleží na ročnom období. „Zák-

lad sú tenisky. Nebehajte v  plátenkách, con-
versách alebo v halovej obuvi. Zničíte si nohy 
a  stratíte radosť z  behu ešte skôr, ako ju zís-
kate. Zároveň to nemusia byť hneď drahé te-
nisky. Dôležité je, aby boli určené na beh.“

Šetriť na teniskách sa vo všeobecnosti nevy-
pláca. Nevhodná obuv na beh totiž zaťažuje 
vaše kĺby, chrbát a  kolená. Dobré je naprí-
klad oskenovať si chodidlo a zistiť, či nemáte 
plochú nohu, nášľap dovnútra alebo von.  
Na základe toho si môžete kúpiť tenisky, 
ktoré ho korigujú. Netreba tiež zabudnúť, že 
pri výbere bežeckých topánok treba zohľad-
niť terén, po ktorom beháte.

Pri oblečení je situácia o  niečo jednoduchšia 
ako pri obuvi. Príliš teplé alebo naopak nedo-
stačujúce oblečenie spôsobuje, že končíte tré-
ning prepotení alebo podchladení. Odporúča 
sa preto bežecké oblečenie. Je anatomicky 
tvarované, aby ste sa v  ňom mohli pohodlne 
pohybovať a vyrobené z umelých vlákien, ktoré 
umožňujú ľahšie odtekanie potu ako bavlna.
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Nezabudnite na strečing

Strečing je rovnako dôležitý ako samotný tré-
ning. Zabraňuje skracovaniu svalov, udržuje 
ich pružné, pričom znižuje riziko zranenia. Beh 
totiž skracuje svalstvo, kým strečing to vykom-
penzuje. Má tiež účinok na samotnú kvalitu 
športového výkonu, na celkovú ohybnosť a po-
hyblivosť. Nezabudnite preto zaradiť strečing 
do vášho bežeckého tréningu.

Kedy behávať:

Je lepšie behať ráno alebo večer? Presná 
odpoveď na túto otázku neexistuje, pretože 
každému vyhovuje niečo iné. Odborníci 
však radia pravidelnosť. Vhodné je behať 
buď ráno, tak aby ste si zároveň nastavili 
pravidelný biorytmus, alebo poobede, prí-
padne podvečer. Neodporúča sa však behať 
bezprostredne pred spaním. Mohli by ste 
mať problém zaspať.

Tipy ako začať s behom

Začiatky v  každej oblasti športu bývajú ťažké 
a  beh nie je výnimkou. Kondičný tréner Jozef 
Kotleba radí, ako úspešne a s ľahkosťou natré-
nujete svoje prvé kilometre:

behajte s úsmevom a majte z behu radosť,
zo začiatku pokojne striedajte beh 

s chôdzou,
neponáhľajte sa, netrénujete na olympiádu,
bežte uvoľnene a neprepínajte svoje sily,
naučte sa správne dýchať- nádych nos, 

výdych ústami,
nájdite si „parťáka“ – všetko ide lepšie v partii,
dajte si cieľ,
a opäť, užívajte si to.

Náš tip:

Na Slovensku existuje veľa bežeckých 
skupín, ktoré spolu behávajú. Od začiatoční-
kov až po výkonnostných bežcov. Nebojte  
sa a pridajte sa k nim. Skúsení bežci a tréneri 
vám určite dajú mnoho výborných bežec-
kých rád.
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Knižka o krvi pre darcov a pacientov – to je ná-
zov síce útlej, ale obsahovo bohatej knižky plnej 
zaujímavých a cenných informácií. Okrem troji-
ce autoriek – Viery Fábryovej, Daniely Cupaníko-
vej a Kláry Svitekovej - pomohla tomuto dielku  
na svet aj Všeobecná zdravotná poisťovňa, kto-
rá dlhodobo podporuje darcov krvi. V  knižke  
sa dozviete čo všetko sa deje s  krvou od mo-
mentu jej odberu až po podanie pacientovi, 
teda celý proces spracovania, vyšetrenia, skla-
dovania a  distribúcie krvi. V  knižke nájdete aj 
príbehy z  praxe, zaujímavé informácie o  daro-
vaní kostnej drene či vývoji umelej krvi, a  tiež 
odpovede na najčastejšie otázky darcov. Tie 
vám môžu pomôcť v  konkrétnych situáciách, 
ak napríklad potrebujete vedieť, či môžete 
darovať krv keď dojčíte alebo máte atopický 
ekzém, či sa môžu skracovať intervaly medzi 
darovaním krvi, do akého veku môžete darovať 
krv, a podobne. Všetci tí, ktorí sa pričinili o zrod 

knižky veria, že si nájde svojich čitateľov aj 
v rámci širšej verejnosti a podnieti ďalší záujem 
o darcovstvo krvi.

Knižka o krvi pre darcov a pacientov je dostup-
ná aj on-line na stránke Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne www.vszp.sk. Každý záujemca, o  jej 
virtuálnu podobu, si ju môže jednoducho stiah-
nuť v PDF formáte v sekcii Partneri (v spodnej 
časti webu v odkliku Slovenský Červený kríž).

Knižka o krvi

Knižka o krvi pre darcov
a pacientov

Viera Fábryová
Daniela Cupaníková

Klára SvitekováKlára Sviteková
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Byť pesničkárom znamená  
archivovať si svoj život  
do textov a melódií 

Zuzana Smatanová

Jar nám klope na dvere… S čím sa u vás spája toto 
ročné obdobie?

S  nedočkavosťou. V  iných prípadoch viem 
byť dosť trpezlivý človek, ale pokiaľ ide 
o príchod jari, tak mám stále oči na kalen-
dári a počítam dni do prvého jarného dňa. 
Hneď po zobudení pozerám z okna, aké je 
počasie. Kedy už budem môcť vymeniť zim-
nú bundu, topánky a šál za všetko to jarné, 
pohodlné oblečenie. Som letný človek, 
zimu si viem vychutnať len na lyžiach.

Na Vašej internetovej stránke sme sa 
dočítali, že ste sviatkový „antifanúšik“. 
Chystáte sa teda niekam utiecť pred 
Veľkou nocou?

Skôr ju budem ignorovať, ako každý 
rok. Keď som bola dieťa, mala som 
z  Veľkej noci skôr traumu, pretože už 
deň pred tým ma kamaráti strašili, ako ma 
prídu zbiť korbáčom, obliať, prípadne hodiť  

Obľúbená kniha
Štyri dohody (Don Miguel Ruiz)
Životné krédo
Všetko sa deje z nejakého dôvodu.
Typická vlastnosť
cieľavedomosť
Prezývka 
Smatanka, Žužu, Ceruzka
Záujmy
knihy, kresba, krížovky, osemsmerovky, 
prechádzky so psom
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do potoka. Potom sa nám, ženám, naozaj nik-
to nemôže diviť, že sme voči týmto tradíciám 
trošku odmietavé. Naopak, s  mamou ma vždy 
bavilo maľovanie vajíčok voskom. Dnes šibači 
nastrčia ruku a čakajú eurá nie vajíčka, je to skôr 
užitočné pre obchodníkov a na ten ozajstný vý-
znam Veľkej noci už ľudia akosi nemyslia. Sviat-
ky sú dnes skôr marketingovou záležitosťou.

Ako je to s Vašim novým prírastkom do kapely? 
Prezradíte nám o ňom niečo viac, alebo ešte stále 
nenastal ten správny čas?

Nastal! Mám v kapele nového bubeníka. Po desia-
tich rokoch sa môj stály bubeník rozhodol u mňa 
skončiť, pretože mu pribudne do rodiny ďalšie 
dieťa a chce sa naplno venovať rodine. Ja, samo-
zrejme, takéto rozhodnutie rešpektujem. Museli 
sme si teda nájsť nového bubeníka. Zatiaľ sme 
odohrali spolu pár prvých koncertov a myslím si, 
že je veľmi šikovný. Už teraz sa teším na leto, keď 
sa na festivaloch všetci spolu vybláznime.

More a slnko, alebo skôr hory a sneh? Už ste naznačili, 
že ste letný typ, takže odpoveď je asi jasná…

Som letný človek. V lete som sa narodila, slnko 
a  teplo je pre mňa ako zásuvka pre elektro- 
spotrebič. Keď potrebujem energiu, stačí, keď 
vyjdem na slnko, a hneď mením náladu. V ho-
rách som vyrástla a  dlho som tvrdila, že more 
k  šťastiu nepotrebujem. To aj stále platí, ale 
myslím si, že ísť aspoň raz za rok k  moru, na-
dýchať sa vlhkého slaného vzduchu, opáliť si 
pokožku a  vyvetrať si tak hlavu v  úplne inom 
prostredí je pre človeka ozdravujúce.

Momentálne našu spoločnosť ovláda kult tela. Ste 
aj vy typ človeka, ktorý trávi dni v posilňovni alebo 
behá maratóny?

Ak by ste sa ma túto otázku spýtali pred rokom, 
tak vám asi poviem, že pokiaľ ide o pohyb, nero-
bím pre seba nič. Dnes som v tomto smere vý-
razne aktívnejšia, pretože už tri mesiace cvičím 
hodinu denne pilates. Od svojej puberty, kedy 

som výrazne rýchlo vyrástla, mám skoliózu, 
a  odvtedy som často trpela bolesťami chrbti-
ce, najmä po celodennom cestovaní v dodávke  
na koncerty. Až som si povedala, že to nesmiem 
nechať tak a  musím s  tým začať niečo robiť. 
Prešla som si jógou, strečingom, ale až u svojej 
sesternice v Španielsku som natrafila na skvelú 
cvičiteľku pilatesu. Kúpila som si knihu a začala 
som svedomito cvičiť úplne od základov, každý 
deň hodinu, a tak je to doteraz. Je to už pre mňa 
súčasť dňa, obrovský zdroj energie a  celkovej 
pohody. Navyše, je to úľava pre chrbát, takže 
toto cvičenie vrelo odporúčam všetkým.

Dávate si pozor na stravu, alebo jete čo Vám chutí?

Hovorí sa, že každých sedem rokov sa mení 
telo aj chute človeka. Zvyknem jesť všetko, ale 
pravdou je, že mnohé jedlá som už zo svojho je-
dálnička vyradila, pretože na ne už jednoducho 
nemám chuť. Nikdy som si na stravu nedávala 
pozor, pretože môj metabolizmus našťastie 
zvláda stráviť všetko, a  dokonca veľmi rýchlo. 
Naopak, začala som si dávať pozor na to, aby 
som dodržiavala pitný režim, aby som jedla 
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oveľa viac ovocia, zeleniny, prípadne nejedla 
toľko slaniny, ktorú milujem :). Zo svojho jedál-
nička som vyhodila cukor, ktorého aj tak máme 
všade veľa a nahradila som ho medom.

Ako je na tom Zuzana a varenie? Varíte rada?

Teraz už áno, našla som si k  vareniu cestu. Ak 
mám doma všetko, čo potrebujem, tak ove-
ľa radšej niečo navarím, ako by som mala ísť  
do reštaurácie. Milujem polievky a  z  ázijskej 
kuchyne sushi, ktoré som už dokonca aj sama 
pripravovala.

Aký je Váš obľúbený interpret, kapela, respektíve 
druh hudby?

Všetko sa u  mňa prirodzene mení, počúvam 
už inú hudbu, ako keď som bola tínedžer, ale 
stále ma baví muzika, ktorá vychádza z úplnej 
prapodstaty jednoduchej a obyčajnej pesničky. 
Nikdy ma neoslovoval house, techno, trash me-
tal atď., mám rada, keď má pesnička výpoveď, 
melodiku, nejakú ucelenú schému, ktorá sa 
mi vrýva pod kožu zakaždým, keď ju počujem. 

V  aute stále rada počúvam skvelú Dianu Krall, 
Birdy, Jasona Mraza alebo Joni Mitchell.

Túžili ste byť odmalička speváčkou?

Nie. Chcela som byť biochemička, alebo zvero-
lekárka. Hudba, tvorba a spev si ma našli samé, 
nikdy som sa o popularitu ani o slávu nesnaži-
la. Sama si ani neviem presne vybaviť popud, 
prečo som sa prihlásila do autorskej súťaže Co-
ca-Cola Popstar, ktorej výhru som nakoniec aj 
odmietla. Nechcela som byť stredobodom po-
zornosti, pretože každý blíženec má v sebe veľ-
ký kus introverta, nemala som odvahu stáť pred 
ľuďmi a spievať im to, čo som napísala. Všetka 
tá pozornosť na moju osobu ma skôr desila, 
akoby ma mala lákať, ale nakoniec porota roz-
hodla aj napriek môjmu odmietnutiu a tak som 
teda tu :). Na druhej strane som im za to aj veľmi 
vďačná, pretože by som rozhodne nebola tým 
človekom, ktorým som dnes a uvedomujem si,  
že som dostala do rúk veľký dar.

Od roku 2003, kedy ste úspešne odštartovali Vašu 
spevácku kariéru v spomínanej súťaži, ste získali 
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ďalších nespočetne veľa ocenení. Máte ešte nejaký 
nesplnený spevácky sen?

Prestala som snívať týmto smerom. Myslím si, 
že čo má prísť, príde, nech si to snívame, alebo 
nie. Samozrejme sa chcem v hudbe posúvať ďa-
lej, chcem písať pesničky, ktoré sa budú dotýkať 
ako mňa, tak ľudí, chcem hrať koncerty, byť člo-
vekom, ktorý sa teší z maličkostí a žije tu a teraz.

Album s názvom Momenty 2003-2013 je výberom 
tých „naj“ skladieb. Pripomínajú Vám niektoré z nich 
konkrétne chvíle?

Bez toho by to nešlo. Všetky pesničky sú moje 
deti, s ktorými som si zažila vždy nejaké obdo-
bie. Nedá sa zabudnúť ani na jedno, pretože je 
v  každej z  nich natrvalo zašité. Byť pesničká-
rom znamená archivovať si svoj život do textov 
a  melódií. Občas sa stane to, že napíšem v  is-
tom období pesničku, ale na album ju nakoniec 
nepoužijem, skrátka si ju odložím na inokedy.  
Po roku ju nájdem, ale už ju jednoducho  
nedokážem použiť, pretože nemá pre mňa 
toho ducha momentálneho rozpoloženia. Tak 
ju nechám umrieť v šuplíku, hoci mala pre mňa 
kedysi veľký význam.

Okrem spevu hráte aj na viaceré hudobné nástroje, 
dokonca ste si zahrali aj vo filme Miluj ma alebo 
odíď. Ako sa Vám páčila úloha herečky?

Bol to veľmi inšpirujúci zážitok. Bol to síce len 
taký malý „štek“, ale úplne mi stačil na to, aby 
som mala chuť si to zase niekedy zopakovať. Je 
to veľké umenie, obliecť si iný charakter člove-
ka. Seba nechať doma a byť zrazu niekým iným 
je trochu strašidelné, až schizofrenické, ale zá-
roveň veľmi objavné a tvorivé.

Po kom ste zdedili hudobný talent? Máte v rodine 
hudobne alebo inak umelecky nadaných členov?

Povedala by som, že mám talent po oboch ro-
dičoch, ale výraznejšie po otcovi, ktorý spieval, 
hral na husle, harmoniku a  gitaru. Mama hrá  

na akordeón, tiež spieva a brat hrá na gitaru. Ako 
dieťa som mala tieto nástroje na dosah ruky,  
takže som vyskúšala hrať na všetky, ale aj tak 
som najviac túžila hrať na klavíri, ktorý sme si ale 
nemohli dovoliť. Rodičia nám teda kúpili malé 
dvojoktávové varhany a  od toho ma nevedeli 
celé dni odtrhnúť. Na strednej škole sa mi spl-
nil sen, pretože som mala hru na klavír povinnú  
a neskôr som si kúpila klavír domov a aj do bytu 
v Bratislave. Potrebujem byť vždy a všade obklo-
pená nástrojmi, pretože múza nikdy nespí.

Pôsobíte veľmi spokojne, je za tým láska?

Je za tým jednoducho spokojnosť, sebauve-
domenie, iné životné priority, láska k tomu, čo 
robím a  k  tým, ktorých mám okolo seba a  už 
spomínaný pilates :).

Hovorí sa, že človek je toľkokrát človekom, koľko 
rečí (jazykov) ovláda. Vieme že hovoríte/spievate 
v dvoch jazykoch. Je ešte nejaký jazyk, ktorý by ste 
sa chceli naučiť?

Áno, španielčinu alebo taliančinu.
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Autor:     
Juraj      

Mitošinka

utriasol,    
utrmácal   
(expr.)

Felícia     
(dom.)

zostupná   
línia       

sklonu

skratka    
automoto-  

klubu

krasokor-  
čuliarsky   

skok

usmrť     
jedom

Pomôcky: 
Poničan,   
Anat, Ate,  
oka, tanet  

slovenský  
básnik

vzbudzo-   
val údiv

vzorec     
karbidu    
nióbu

keksík,    
sušienka

citoslovce  
veselosti   
(v speve)

vzorec     
nitridu     
uránu

citoslovce  
mečania

vzdychalo, 
stonalo    
(expr.)

hotovo,    
dosť,      

koniec     
(zastar.)

mužské    
meno

odberové  
oblám

1. časť    
tajničky

3. časť    
tajničky

kto      
sústavne   
neplatí    

poplatky
tón G     

zvýšený   
o jeden    
poltón

výbežok   
mora      
bol v      

neistote

zviera s    
chobotom  
peniaze,   
bohatstvo

kana-     
nejská     
bohyňa    
úrody

malý vak   
umelecký  

sloh

grécka     
bohyňa    
pomsty    
kto ráta

kto       
pracuje    

pri výrobe  
lán

mikro-     
vlnový     

zosilňovač  
umelý jazyk 

vz. fosfidu  
vanádu    
túžobné   
želanie

Pomôcky: 
okapia,    
mavar,    

nepo, ipon

kruto,     
surovo     
(kniž.)

získaný    
bod       

(v džude)  
gesto

pasením   
nasýtil     

stará vec   
(hovor.)    

rozhlasový 
hlásateľ,   
spíker

písmeno   
odplata    
(hovor.)

predložka  
so 6. pá-   

dom

doska na   
krájanie    
ľudský     

jednotlivec

stupeň    
paleogénu 
oprávnenie

najvyššia   
karta,     

túz

zakorene-  
ný štep    

citoslovce  
klopania

zn. prvku   
nikel      

Katarína   
(dom.)

Ruská     
federácia

oválna     
plocha     

juhoamer.  
plodina

cit. volania 
na kačice  
približne,   

okolo      

organická  
zlúčenina

druh poľov- 
ného psa   

podraďova- 
cia spojka

skr. pre    
ad acta    

EČV      
Nitry      

skratka    
obrnenej   
brigády

značka    
prvku      

plutónium

2. časť    
tajničky

žirafovité   
zviera driapu

Správne znenie tajničky z predchádzajúceho čísla: Viete, že 
náš časopis je aj na webe? Vyžrebovaní výhercovia:
1. cena: Rodinnú vstupenku AQUA packet pre max. 5 osôb 
do AquaCity Poprad vyhrala Eva Prievalská z Banskej Bystrice.
2. cena: Balíček Excipial Protect/Excipial Repair – Klinicky 
dokázaný koncept ochrany rúk vyhrala Jana Jasnická z 
Osuského.
3. cena: Balíček dentálnej hygieny Curaprox vyhrala Anna 
Ševčíková z Trenčína.
4. cena: Vianočný balíček VšZP vyhrala Gabriela Královičová 
zo Serede.

Poistenci VšZP, ktorí správne vyplnia tajničku, budú zaradení 
do žrebovania o nasledovné ceny:
1. – 2. cena: prípravky Daylong – ochrana pred slnečným 
žiarením.
3. – 4. cena: balíček výrobkov dentálnej hygieny CURAPROX 
od spoločnosti CURADEN Slovakia s.r.o.
5. – 6. cena: balíček reklamných predmetov od VšZP.

Správnu odpoveď pošlite do 23. 5. 2014 na adresu: Všeobecná 
zdravotná poisťovňa,  a.  s., Generálne riaditeľstvo, Referát 
komunikácie, Mamateyova 17, P. O.BOX 41, 850 05 Bratislava 55.

Meno a priezvisko:

Adresa bydliska:

E-mail:

Správne znenie tajničky:

Vaše postrehy a pripomienky:

Súťažiaci dáva týmto súhlas VšZP na spracúvanie osobných údajov 
prostredníctvom VšZP alebo sprostredkovateľa za účelom vylosovania 
súťaže a  zasielania informácií o  službách VšZP v  rozsahu osobných 
údajov: meno a  priezvisko, adresa, e-mail, a  to na dobu neurčitú. 
Tento súhlas môže dotknutá osoba odvolať vo VšZP. Viac informácií na 
www.vszp/tajnicka kde môžete vyplniť krížovku aj elektronicky.

Dátum narodenia:

Podpis:

krížovka



CURAPROX sa stará o Váš svieži dych po celý deň!
www.zdravedasna.sk

pre poistencov VŠZP 
na všetky produkty 
v CURAPROX Smile Shopoch.

ZĽAVA

5 %
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Galéria Mlyny NITRA
CURAPROX Smile Shop, 0917 373 002

SC Europa BANSKÁ BYSTRICA
CURAPROX Smile Shop, 0917 730 700

OC Optima KOŠICE
CURAPROX Smile Shop, 0917 404 589

SC Aupark ŽILINA
CURAPROX Smile Shop, 0917 664 324 

HM Tesco TRENČÍN
CURAPROX Smile Shop, 0917 933 207

Obchodná 11, BRATISLAVA
CURAPROX Smile Shop, 0917 476 301 

Avion Shopping Park BRATISLAVA
CURAPROX Smile Shop, 0917 922 676

SC Aupark BRATISLAVA
CURAPROX Smile Shop, 0908 997 829

Stomatologická klinika LFUK
Heydukova ul., BRATISLAVA
CURAPROX Smile Shop, 0917 683 855 

Produkty a služby CURAPROX nájdete v lekárňach, v dm�drogerie markt, 
101 Drogerie, drogériach TETA, u�zubných lekárov a�v�našich Smile Shopoch:
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