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„dokážem sa tešiť aj  

z maličkostÍ všedného dŇa“

ANDREA KARNASOVÁ

S obezitou sa dá bojovať
TIPY PRE VÁS

Raz chcem byť 
opäť mamou...
PRÍBEH NÁŠHO POISTENCA



Ako dieťa som bola 
dlho presvedčená 
o tom, že najťažšou 
vecou na svete je 
vystúpiť na Mount 
Everest. So zata-
jeným dychom 
som si prezerala 
fotografie majestát-
nych Himalájí a pri 
pohľade do „Tváre 
nebies“ som sa 
cítila ešte menšia, 
ako som v skutočnosti bola. Keby človek v tom veku 
vedel, koľko vlastných Mount Everestov bude musieť  
v živote zdolať… Určite to netušila ani sympatická Zuzana 
z nášho príbehu. Pred šiestimi rokmi sa musela vyrovnať 
s tou najväčšou bolesťou na svete – stratou dieťaťa –  
a pred rokom sa rozhodla pokoriť svoj ďalší Mount 
Everest. V boji s obezitou jej pomohla pevná vôľa, veľká 
dávka sebazaprenia a najmä silná motivácia. 
V tomto čísle však medzi riadkami nájdete aj iné príbehy 
pripomínajúce výstup na najvyššiu horu sveta. Sú  
o ľuďoch, ktorým vstúpila do života rakovina. Ale tak 
trochu aj o nás ostatných, ktorí máme šancu pomôcť im. 
Ako? Napríklad prostredníctvom Dňa narcisov, ktorého 
partnerom je už šiesty rok aj Všeobecná zdravotná 
poisťovňa. Alebo, rovnako ako my, podporiť ďalšiu dobrú 
vec – kampaň zameranú na získanie nových darcov 
pre Národný register darcov kostnej drene. 
V časopise prinášame aj ďalšie zaujímavé témy. Napríklad 
rady odborníkov, ktorí sa na problém nadváhy a obezity 
pozreli z rôznych uhlov pohľadu. Viete napríklad, že 
obezita môže negatívne ovplyvniť zdravie vašich detí 
a vnukov ešte skôr, ako sa narodia? Prezradíme vám, 
ako sa udržiava vo forme herečka Andrea Karnasová, 
predstavíme vám výhercov našej súťaže Za preventívnu 
prehliadku dovolenka a „upečieme“ si vynikajúcu zdravú 
makovo-jablkovú tortu .
Príjemné čítanie a úspešné zdolanie všetkých Mount 
Everestov, ktoré vám osud postaví do cesty, vám želá
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Bojovali ste niekedy
s nAdbYtočnými kilAmi? novinka pre poistencov

Roman bomboš, moderátor
Myslím si, že väčšina populácie tento boj pozná, mňa nevynímajúc. 
Okrem úbytku kilogramov pri skúškach alebo ťažkých životných 
situáciách to bol, samozrejme, boj, počas ktorého človek vyskúšal 
všetky možné diéty, na ktoré však telo po čase získalo rezistenciu. 
Takže aj keď delená strava alebo ryžová diéta boli zo začiatku cel-
kom úspešné, po čase nastal jojo efekt. Po komunikácii s odborník-
mi som napokon telo nastavil na pravidelnú stravu, z ktorej som 
vyhodil sacharidy a znásobil som pitný režim a príjem zeleniny. 
K tomu, samozrejme, pohyb, aj keď som zistil, že 80 percent je na-
ozaj o strave a o pevnom režime. Už to nie je len náhodné hádzanie 
do seba všeličoho. Tým, že telo teraz veľmi presne vie, kedy dostane 
„proviant“, zlepšil sa aj tráviaci proces a spaľovanie. Výsledkom je 
tridsať kilogramov dole v priebehu štrnástich mesiacov. Funguje to.

eva pavlíková, divadelná herečka 
Som gurmán ako bič! Rada varím, rada jem, rada tancujem, milujem… 
ale teraz mám veľa pohybu a asi 3 mesiace som držala paleo a schudla 
som 10 kíl. Musím teraz hlavne brzdiť nočné vyjedanie chladničky. 

ema klein, módna návrhárka
Samozrejme, že áno.  Pracujem s módou, ku ktorej neodmysli-
teľne patrí nielen krásne oblečenie, ale aj pekná postava.  Aj ja 
chcem byť pre moje zákazníčky inšpiráciou. Chcem svoje šaty čo 
najlepšie odprezentovať, a k peknému telu patrí, samozrejme, 
aj tvrdá drina v posilňovni, keďže si rada doprajem aj nie celkom 
najzdravšie jedlo.  S postavou a kilami navyše bojujem celý život. 
 Ale pre krásu sa trpí. My ženy máme potrebu neustále na sebe 
niečo vylepšovať, a aby som mohla aj naďalej nosiť krásne šaty 
a byť inšpiráciou, budem naďalej bojovať s kilami a vyhrám.  

branislav bystriansky, herec
Veľkú časť svojho života bojujem s kilami a neustále prehrávam. Pritom 
je to veľmi nespravodlivé, lebo zjem oveľa menej ako iní a vešia sa to 
na mňa ako na vianočný stromček. Ale odkedy som prestal jesť sladké, 
niekoľko malých bitiek som už vyhral. Raz určite budem samá kosť, ako 
všetci ostatní.

už ste počuli o balíčku prvej potreby?  
Je to nový benefit, ktorý od januára tohto roka po-
skytuje VšZP svojim hospitalizovaným poistencom. 
Novinku zatiaľ „testujeme“ v dvoch nemocniciach 
na Slovensku, ak sa pilotný projekt osvedčí, po 
rokovaniach s nemocnicami, VšZP plánuje zaviesť 
Balíček postupne vo všetkých nemocniciach a pre 
všetkých svojich hospitalizovaných poistencov.

do pilotnej fázy projektu, ktorá  potrvá do 
júna 2016, sú zapojené dve nemocnice:  FNsP 
Nové Zámky a  Nemocnica sv. Michala v Bratislave. 
Ak teda do júna budete hospitalizovaní v týchto 
nemocniciach, Balíček prvej potreby dostane-
te aj vy. Čo v ňom nájdete? Užitočné informácie 
a základné hygienické potreby, ako zubnú kefku, 
zubnú pastu, sprchovací gél a šampón v jednom, 
mydlo, hygienické vreckovky, vlhčené utierky, 
uterák, jednorazové chrániče sluchu, ďalej príbor, 
časopis Partnerstvo a informačný leták. 

prečo sa všzp rozhodla aj takýmto spôsobom 
„vstúpiť“ do nemocníc? „Záleží nám na tom, 
aby poistenci cítili našu podporu aj počas hos-
pitalizácie, ktorá je často neplánovaná a pacient 
sa na ňu nestihne pripraviť. Aj drobná pomoc je 
v takýchto prípadoch neoceniteľná a my ju nášmu 
poistencovi ponúkame vo forme Balíčka,“ hovorí 
generálny riaditeľ VšZP Ing. Miroslav Vaďura, MPH.
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od januára už balíček dostali stovky 
našich poistencov. tu sú niektoré 
z vašich ohlasov: 
„Milé, že ste na mňa pamätali... balíček 
ma potešil... aj som zabudla na 
stres z  operácie... zátky do uší sa 
v nemocnici vždy zídu... našiel som 
tu veľa praktických informácií... je 
to dobrý nápad...“ 

Balíček prvej potreBy

S kilami navyše
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Máte slinu?Deň narcisov Môžete
poDporiť aj v poBočkách všZp

Spája veľkých i malých, mladých  i starých, 
zdravých i chorých… Pretože v sebe 
nesie silné posolstvo ľudskosti, nádeje 
a spolupatričnosti  s onkologickými 
pacientmi a ich blízkymi. Deň nar-
cisov, ktorý organizuje Liga proti 
rakovine, má na Slovensku už 20-ročnú 
tradíciu a šiesty rok je jeho partnerom aj 
Všeobecná zdravotná poisťovňa. Pretože 
veríme, že toto úžasné posolstvo má silu 
liečiť… Tohtoročný jubilejný Deň narcisov 
môžete teda opäť podporiť aj v našich po-
bočkách na celom Slovensku.

Šanca nájsť vhodného darcu krvotvorných 
buniek v rodine je 25 %. Pre ostatných pacien-
tov je jedinou nádejou získať vhodného darcu 
krvotvorných buniek medzi nepríbuzenskými 
darcami. Pravdepodobnosť, že sa podarí nájsť 
vhodného darcu, je však pomerne malá, a preto 
sa reálnym darcom stane, bohužiaľ, len 1 % 
registrovaných darcov.  

V súčasnosti je na Slovensku v databáze 
Národného registra darcov kostnej drene 
(NRDKD SR) evidovaných iba približne 6 500 
darcov. Je to málo, pretože vzhľadom na počet 
obyvateľov SR by register mal mať 20- až 25-ti-
síc dobrovoľných darcov krvotvorných buniek.

VšZp partnerom kampane na podporu 
registra darcov kostnej drene
V záujme zvýšenia úspešnosti liečby pro-
stredníctvom transplantácie krvotvorných 
buniek Nadácia KVAPKA NÁDEJE pripravila 
celoslovenskú charitatívnu kampaň s náz-
vom „Máte slinu?“. Cieľom kampane je rozšíriť 
darcovskú základňu, a tým aj pravdepodob-
nosť nájdenia vhodných darcov kostnej drene 
na Slovensku. Partnerom tejto osvetovej kam-
pane sa stala aj naša zdravotná poisťovňa.

viete o tom, že každý rok stúpa 

počet pacientov s hematologickými 

a onkologickými diagnózami, 

ktorým nádej na zdravý  

a plnohodnotný život prináša iba 

úspešná transplantácia krvotvorných 

buniek?

zachrániť život môžete aj vy
Možno práve Vy môžete zachrániť život  
tým, ktorí to skutočne potrebujú. Stačí len 
Vaša slina. Registrácia je bezplatná, bezbo-
lestná a jednoduchá. Chcete sa registrovať 
ako darca kostnej drene?

Stačí málo:
Vek 18 – 45 rokov
Dobrý zdravotný stav
Vyplniť a odoslať prihlášku 
a tiež odoslať vzorku svojich 
slín na vyšetrenie cez 
internetovú stránku  
www.mateslinu.sk

Upozornenie: 

MÁTE SLINU?
AJ TÁ VAŠA MÔŽE ZACHRÁNIŤ ŽIVOT .  

STAŇTE SA DARCOM KOSTNEJ DRENE. 

Lukáš Latinák, herec

Mediálni partneri

Partneri

Generálny partner Hlavný mediálny partner

Nikdy to nebolo ľahšie. Stačí ak sa zaregistrujete na  
www.mateslinu.sk pošlete nám vzorku svojich slín  

a my zistíme, či ste vhodným darcom. Ďakujeme.

www.mateslinu.sk
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hrDinovia na transfúZnych 
staniciach
vážiMe si Darcov krvi

„môj ocko je hrdina, lebo požičal dedkovi 
svoju krvičku a vôbec pritom neplakal,“ do-
zvedela som sa pred časom z rozhovoru asi 
šesťročného dievčatka so svojou rovesníč-
kou. tá malá vôbec netušila, že práve vy-
slovila jednu z najkrajších „definícií“ darcu 
krvi, akú som kedy počula. 

Život denne píše príbehy, v ktorých títo 
nenápadní hrdinovia zachraňujú zdravie 
a životy. A najúžasnejšie na tom je, že pomáha-
jú nezištne, opakovane a bez toho, aby vedeli 
komu. Stačí im pocit, že ich krv má silu pomôcť 

ťažko chorým pacientom, ľuďom po úrazoch, 
haváriách, pri operáciách… Je to ten najkrajší 
dar ľudskosti, o ktorý sa delia s inými. Aj preto si 
darcovia krvi zaslúžia našu úctu a poďakovanie. 

Všeobecná zdravotná poisťovňa v rámci 
spolupráce so Slovenským Červeným krížom 
pravidelne oceňuje darcov krvi už od roku 
2007. Aj takto symbolicky sa chce poďakovať 
všetkým darcom a oceniť tých, ktorí získali 
bronzovú, striebornú, zlatú alebo diamantovú 
Janského plaketu alebo medailu profesora Jána 
Kňazovického.

viete, že?
•	 Kňazovického medailu získavajú  ženy za neuveriteľných 80 a muži  

za 100 odberov? 
•	 V roku 2015 VšZP ocenila až 180 svojich poistencov, ktorí získali 

Kňazovického medailu?
•	 Vlani VšZP ocenila celkovo 7 668 darcov krvi a zúčastnila  

sa na 78 slávnostných podujatiach SČK na celom Slovensku?
•	 VšZP podporuje aj jednorazové odbery darcov? 
•	 Aj zamestnanci VšZP sú darcami krvi a  pravidelne organizujú odbery krvi 

v pobočkách na Slovensku  a na generálnom riaditeľstve v Bratislave?
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oc retro – Deň pre vaše 
ZDravie
Aj vám darujeme Deň pre vaše zdravie 
Nemusíte nikam chodiť, my prídeme za vami.  
Aj v tomto roku Všeobecná zdravotná poisťovňa 
pokračuje vo svojom zdravom turné po Sloven-
sku pod názvom Deň pre vaše zdravie. Ôsmy 
ročník tohto úspešného podujatia odštartoval 
už tradične v obchodnom centre Retro v Brati-
slave,  kde už piaty rok začíname vždy ďalšiu 
novú sezónu. Tých, ktorí už s nami Deň pre vaše 
zdravie absolvovali, asi nemusíme osobitne 
pozývať, veríme, že radi prídu opäť a sú, samo-
zrejme, vítaní. Vás ostatných radi presvedčíme 
o tom, že starať sa o svoje zdravie sa oplatí.

čo všetko vám na našich dňoch zdravia 
ponúkame?
•	 komplexnú analýzu ľudského tela na pro- 

fesionálnom analyzátore IOI 
•	  zmeriame vám % telesného tuku, obsah 

vody v tele, BMI index, objem svalového 
tkaniva a ďalšie hodnoty

•	  výsledky meraní s vami prekonzultujeme 
•	 zmeriame vám cholesterol, ktorý je rizi-

kovým faktorom mnohých ochorení
•	 naučíme vás správne si čistiť zuby
•	  poradíme vám, ako predchádzať cievnej 

mozgovej príhode
•	 naučíme vás zdravo sa opaľovať 

Zdravotné poiStenie

oDvoDová úĽava

vZnik novÉho platiteĽa

Zmena pri „odvodovej úľave“

Novela zákona č. 580/2004 Z. z. priniesla doplnenie § 11 ods. 7 písm. v), čím došlo k rozšíreniu špe-
cifickej skupiny zamestnancov, na ktorú si zamestnávateľ uplatňuje „odvodovú úľavu“.
od 15. 12. 2015 má nárok na odvodovú úľavu aj zamestnanec, ktorý bol najmenej 6 po sebe 
nasledujúcich mesiacov evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač 
o zamestnanie a jeho trvalý pobyt je v najmenej rozvinutom okrese.  Zoznam najmenej roz-
vinutých okresov je zverejnený  na internetovom portáli Ústredia  práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Podrobné informácie nájdete na našej internetovej stránke www.vszp.sk

Od 2. januára 2016 došlo k viacerým zmenám v zákone č.  580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. 
Jednou z týchto zmien je aj zavedenie nového kódu platiteľa poistného podľa § 11 odsek 7 písm. 
w). Na základe uvedenej zmeny sa za osobu, za ktorú je platiteľom poistného štát, považuje 
aj fyzická osoba vykonávajúcu dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného predpisu. 

Údaje o týchto skutočnostiach má od účinnosti zákona povinnosť poskytovať zdravotnej  poisťov-
ni Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

Ste alebo plánujete byť osobou vykonávajúcou dobrovoľnú vojenskú 
prípravu?

Sledujte našu stránku https://www.vszp.
sk/denprevasezdravie/ a fun page VšZP 
na Facebooku, kde počas roka nájdete 
aktuálne informácie o pripravovaných 
podujatiach.

5. ROČNíK
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ako sa nestať DlžníkoM

kontaktnÉ úDaje

čo roBiť, ak ste sa stali 
dlžníkom 

stačí, ak budete dodržiavať nasledujúce 
odporúčania:
•	 Uhrádzajte preddavky na poistné 

a poistné v správnej výške v termínoch 
splatnosti

•	 Uvádzajte správne číslo účtu, správne 
identifikačné údaje platby 

•	 Komunikujte so zdravotnou poisťovňou  
v prípade akýchkoľvek nejasností či otázok: 
1. osobne – v ktorejkoľvek pobočke 

VšZP,
2. elektronicky – cez ePobočku (regis-

trácia a prihlásenie cez www.epoboc-
ka.com) – možnosť sledovať svojich 
platiteľov poistného a stav svojho 
saldokonta (výšku predpisov, úhrady 
poistného),

3. telefonicky – prostredníctvom call 
centra 0850 003 003 (zo zahraničia 
na tel. č. +421 220 817 003),

4. poštou alebo prostredníctvom 
elektronického formulára 
na www.vszp.sk.

•	 Uchovávajte si všetky relevantné do-
klady preukazujúce vznik, resp. zánik po-
vinností poistenca a/alebo platiteľa poist-
ného

•	 Vykazujte preddavky na poistné správne 
a včas 

•	 Plňte si oznamovacie povinnosti – 
oznamujte včas skutočnosti rozhodujúce 
pre zmenu sadzby poistného alebo pre zme-
nu, vznik alebo zánik platiteľa poistného, 
zmeny osobných a kontaktných údajov  

Poradenstvo: 

tip 1: Zaregistrujte sa do ePobočky ešte 
dnes a môžete si sami skontrolovať všetky 
vyššie uvedené údaje a sledovať stav 
svojho saldokonta.

tip 2: Dajte si na kontaktnom mieste VšZP 
BEZPLATNE skontrolovať, či sú všetky vaše 
záväzky vyrovnané a či sú vaše kontaktné 
údaje správne, predídete 
tým vzniku prípadných 
nepríjemností v budúcnosti.

V takomto prípade je potrebné:
•	 komUnikoVAť so zdravotnou pois- 

ťovňou, vysvetliť situáciu a DOHODNÚŤ SA na 
možnostiach riešenia dlhu (kontakty sú uve-
dené vyššie). 

•	 pRebeRAť zásielky – poisťovňa vás, skôr ako 
pristúpi k vymáhaniu pohľadávky, upozorňu-
je na existenciu dlhu – zasiela výzvy na úh-
radu nedoplatkov, výkazy nedoplatkov alebo 
predexekučné výzvy, ktorými šetrí aj vaše 
peniaze, keďže pri vymáhaní vášho dlhu exe-
kútorom sa dlh navyšuje o trovy exekúcie (čo 
je viac ako 20 % dlhu). 

•	 ReAGoVAť na výzvy zdravotnej poisťovne, 
kontaktovať zdravotnú poisťovňu s cieľom 
riešenia dlhu, existuje aj možnosť dohodnúť 
si splátkový kalendár.

•	 Pri úhradách uvádzať spRáVne číslo účtu, 
správny variabilný symbol a špecifický 
symbol kvôli jednoznačnej identifikácii 
a priradeniu platby.

•	 V prípade akýchkoľvek nejasností alebo 
nezrovnalostí je potrebné vždy čo najskôr 
kontaktovať zdravotnú poisťovňu.

máte u nás nahlásené správne kontaktné 
údaje?
Nie ste si istí? Overte si to, pretože len tak vám 
môžeme včas a na správnu adresu zasielať 
dôležité informácie týkajúce sa zdravotné-
ho poistenia. Napríklad oznámiť vám vý-
sledok ročného zúčtovania, informovať vás, 
že máte nedoplatok na poistnom, alebo, že  
u vás evidujeme obdobie, v ktorom nemá-
te uvedeného platiteľa poistného.  Vďaka 
správnym kontaktným údajom môžeme 
s vami flexibilne komunikovať a predísť tak aj 
mnohým problémom či nedorozumeniam.   
 
V prípade, že ste v poslednom období 
zmenili svoje údaje, ako:

•	 priezvisko, meno, titul,
•	 adresa trvalého pobytu, 
•	 korešpondenčná/prechodná adresa, 
•	 kontakt (telefón, e-mail),   

môžete nám ich zmenu jednoducho oznámiť  
aj z pohodlia domova prostredníctvom ePo-
bočky alebo vyplnením tlačiva „Formulár na 
zmenu údajov“.  

Formulár môžete po vyplnení odovzdať 
na ktoromkoľvek klientskom pracovisku 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne alebo 
vhodiť do schránky označenej ANKETA.

čo roBiť po začatí 
exekučného konania
1.  Ak máte záujem svoj dlh uhradiť – úhradu 
je možné realizovať:

•	 na účet súdneho exekútora, 
•	 priamo na účet VšZP – nezbavujete 

sa však povinnosti uhradiť trovy 
exekúcie exekútorovi, 

•	 do pokladnice VšZP v pobočke – 
úhrada v hotovosti alebo možnosť 
platby kartou (vo vybraných pobo- 
čkách), nezbavujete sa povinnosti 
uhradiť trovy exekúcie exekútorovi.

2. Ak ste medzičasom svoj dlh uhradili, 
ale neuviedli ste správne identifikačné 
údaje platby, je potrebné doložiť doklady 
preukazujúce úhradu dlhu.

3. Ak máte záujem o nastavenie splátok 
vášho dlhu – keďže sa už začalo exekučné 
konanie, dohodu o postupnom splatení dlhu 
uzatvárate so súdnym exekútorom, ktorému 
je potrebné adresovať žiadosť o splátky.
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správne vykaZovanie

povinnosti poistencov pri rZ

ste zamestnávateľ? poradíme vám, ako správne vykonať opravy  
v mesačnom výkaze 

nárok na zníženú sadzbu aj napriek tomu, 
že mu poistenec doklad preukazujúci tento 
nárok nedoložil?
Opravu týchto údajov zamestnávateľ vykoná 
aditívnym MV v dvoch riadkoch za každého 
zamestnanca. Za zamestnanca  Jána  Dolné-
ho, ktorý má nárok na zníženú sadzbu, vy-
koná opravu tak, že v prvom riadku MV uve-
die pôvodne vykázané hodnoty mínusom 
a  sadzbu 10 % a 4 % a v druhom riadku uvedie 
opravené hodnoty plusom a sadzbu 5 % a 2 %. 
Za zamestnanca Pavla Motyčku, ktorý nemá 
nárok na zníženú sadzbu, opravu vykoná 
tak, že v  prvom riadku MV uvedie pôvodne 
vykázané hodnoty mínusom a sadzbu 5 % 
a 2 % a v druhom riadku uvedie opravené hod-
noty  plusom a sadzbu 10 % a 4 %. 
V prípade, ak aj zamestnávateľ nemá 
od zamestnanca doklad, ktorý preukazuje 
nárok na zníženú sadzbu, a bol mu doručený 
chybový protokol zo spracovania MV, kde 
bolo oznámené, že konkrétny zamestnanec je 
vo VšZP evidovaný s nárokom na zníženú sadz-
bu, zamestnávateľ má na základe týchto údajov 
nárok zníženú sadzbu v MV  uplatniť.

Zamestnávateľ firma eFG s.r.o. vykázal za-
mestnanca Jána horného s nesprávnym 
rodným číslom XXXXXXXXXX. Ako správne 
vykázať opravu v mV?
Opravu týchto údajov zamestnávateľ vykoná 
aditívnym MV v dvoch riadkoch. V prvom 
riadku MV uvedie nesprávne vykázané rodné 
číslo,  pôvodne vykázané hodnoty jednotlivých 
položiek mínusom a v druhom riadku uvedie  
správne rodné číslo a hodnoty jednotlivých 
položiek plusom.

Zamestnávateľ firma Xlm s.r.o. v riadnom 
mV uplatnil odpočítateľnú položku, zamest-
nanec však nemá nárok na jej uplatnenie. 
Z uvedeného dôvodu bol v mV  nesprávne 
vypočítaný vymeriavací základ, nesprávne 
vypočítaná výška odpočítateľnej položky  
a preddavky. Ako je potrebné vykonať 
opravu v mV? 
Opravu týchto údajov zamestnávateľ vy-
koná aditívnym MV v dvoch riadkoch. Ak si 
zamestnávateľ v riadnom MV uplatnil odpo-

Zamestnávatelia pomerne často vykazujú 
v mesačných výkazoch (ďalej len MV)  ne-
správne údaje o výške preddavkov za svo-
jich zamestnancov. O niektorých nesprávne 
vykázaných údajoch, ako napr. to,  že pois-
tenec má nárok na zníženú sadzbu, nemu-
sí zamestnávateľ pri podávaní MV vedieť, 
keďže zamestnanec mu túto skutočnosť 
včas neoznámil, preto zamestnávateľom po 
spracovaní MV zdravotná poisťovňa zasiela 
chybový protokol s prehľadom chýb. 
V protokole sú uvedené nesprávne vykáza-
né údaje spolu s popisom riešenia týchto 
nedostatkov (napr. nesprávne vykázané rod-
né číslo, nezohľadnená znížená 
sadzba poistného a pod.).

Poradenstvo:

čítateľnú položku a poistenec nemá na ňu 
nárok, opravu vykoná tak, že v prvom riad-
ku MV uvedie pôvodne vykázané hodnoty  
mínusom, resp. 0, ak aj v riadnom MV bola 
v týchto položkách uvedená 0, a v druhom 
riadku uvedie hodnoty opravených položiek 
plusom. Alternatívy aj konkrétne príklady na 
správne vykazovanie údajov na aditívnom MV 
v súvislosti s odpočítateľnou položkou sú 
zverejnené na našej web stránke: www.vszp.sk.

čo musíte splniť, aby sme vám vypočíta-
li správne  ročné zúčtovanie poistného? 

Aby zdravotná poisťovňa správne vykonala 
ročné zúčtovanie poistného, je potrebné, aby si 
poistenci a platitelia poistného plnili svoje zá-
konom stanovené povinnosti . 

patrí medzi ne:
•	 Nahlásenie zmeny adresy trvalého poby-

tu. Poistenci si môžu oznámiť aj prechod-
ný pobyt či kontaktnú adresu. 

•	 Nahlásenie zmeny čísla bankového účtu, 
po novom už vo formáte IBAN. Tento je 
dôležitý najmä v prípade, že výsledkom 
ročného zúčtovania poistného bude pre-
platok. 

•	 Poistenci, ktorí nemajú určeného platiteľa 
poistného v roku 2015, tak musia urobiť 
do 31. 5. 2016. Ak tak neurobia, budú sa 
v zmysle § 19 ods. 4 a 5 zákona 
o zdravotnom poistení považovať za 
tzv. samoplatiteľov a zároveň im bude 
vypočítaný preddavok na poistné 
z priemernej mzdy. Ten je pre rok 2015 
vo výške 115,36 eura. V prípade, že 
si poistenec stihne splniť oznamovaciu 
povinnosť, je minimálna výška preddav-
ku na poistné pre rok 2015 vo výške 57,68 
eura. 

•	 Poistenci, ktorí boli počas roka 2015 
poistení v cudzine, majú povinnosť 
najneskôr do 31. 3. 2016 preukázať ob-
dobie poistenia v cudzine predlože-
ním potvrdenia o zdravotnom poistení 
v cudzine.

•	 Poistenci, ktorí mali v roku 2015 vyplate-
né dividendy za účtovné obdobie roku 
2011 alebo 2012 alebo mali vyplatené 
dividendy zo zahraničia za účtovné ob-
dobia od roku 2011, majú povinnosť 
do 31.  5.  2016 oznámiť tieto príjmy. 

•	 Do 31. 5. 2016 majú zároveň poistenci 
povinnosť oznámiť príjmy z osobnej asis-
tencie. 

Ako postupuje zamestnávateľ pri riešení ne-
správne vykázaných údajov? Najčastejšie otáz-
ky klientov. 
Zamestnávateľ firma AbC s.r.o. vykázal v mV 
zamestnanca Jána dolného bez zníženej 
sadzby, ale vo VšZp je evidovaný ako pois-
tenec s nárokom na zníženú sadzbu. súčas-
ne v rovnakom období mV vykázal zamest-
nanca pavla motyčku so zníženou sadzbou, 
ale vo VšZp nie je evidovaný ako poistenec 
s nárokom na zníženú sadzbu. Ako správne 
vykáže zamestnávateľ opravu za zamest-
nancov? môže si zamestnávateľ uplatniť 

Tlačivo „Oznámenie o výške príjmu za rok 2015“, 
na ktorom môžu poistenci oznámiť príjmy 
z dividend alebo osobnej asistencie, bude aj 
tento rok sprístupnené na internetovej stránke 
www.vszp.sk, pričom je možné doručiť 
ho osobne alebo zaslať poštou, prípad-
ne elektronicky e-mailom (v tomto prípade 
je potrebné zaslať naskenované tlačivo aj 
s podpisom poistenca).  Zmenu svojich údajov  
–  adresy, mena, priezviska, bankového účtu 
a podobne – môžu poistenci a platitelia poist-
ného vykonať prostredníctvom ePobočky VšZP.
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Súťaž Súťaž

zapojili ste sa už niekedy do nejakej súťaže? Že sa na vás ešte nikdy 

neusmialo šťastie? prečo to neskúsite s nami? ak aj nevyhráte žiadnu z cien, 

odmenou vám bude pocit, že ste urobili niečo pre svoje zdravie.  stačí len 

absolvovať preventívnu prehliadku a vyplniť súťažný kupón. každý rok tak 

máte možnosť hrať o fantastické ceny.

v MinuloročnoM, juBilejnoM 10. ročníku sa Do súťaže Zapojilo 
takMer 23 500 súťažiacich, ktorýM sMe oDovZDali 80 cien v hoDnote 
15 000 eur. traja Z nich sa s naMi poDelili o raDosť Z výhry.

Súťaž si všimol na našej facebookovej strán-
ke. Počul o nej síce už aj predtým, ale z rôz-
nych dôvodov nikdy nestihol zaslať kupón. 
Súťaž sa mu veľmi páči a hneď ako sa vrátil 
z „preventívky“ od všeobecného lekára, vypl-
nil a poslal kupón. Nikdy podobnú cenu ne-
vyhral, o to viac ho potešilo, keď sme sa mu 
s touto príjemnou správou ozvali. Podľa jeho 
slov to bol krásny darček pod stromček a aj 
k narodeninám. Do Dudiniec pôjde, samozrej-
me, so svojou manželkou a nevylúčil, že nám 
odtiaľ pošle aj pekné foto. Radi ho, s jeho sú-
hlasom, zverejníme aj na našom Facebooku. 
A možno sa dočkáme aj nejakej peknej ďakova-
cej piesne, keďže pán Ulrich je skvelý gitarista, 
čo nám pri odovzdávaní ceny aj dokázal. 

Za preventívnu prehliaDku  
Dovolenka

1. cenu - týždennú letnú dovo-
lenku pri mori pre 2 osoby  
s all inclusive službami od ruefa 
reisen získal jozef mikuláš  
z novák.

Výherca bol naozaj šťastný, keď sa 
dozvedel, že hlavná výhra pripadla 
práve jemu. Zistil to na našom webe 
www.vszp.sk, kde sme zverejnili kom-
pletný zoznam výhercov. Keďže, ako nám 
prezradil, čakajú prírastok, užije si po-
slednú samostatnú dovolenku v Dubaji aj  
s manželkou. Na preventívne prehliadky 
chodí pravidelne. Súťažný kupón našiel  
v čakárni u zubára.

Balíček produktov slnečnej ochrany Daylong 
a balíček s repelentným prípravkom Exopic 
od Galderma Spirig 
Pani Katarína vyplnila súťažný kupón na akcii 
Deň pre vaše zdravie v Bratislave. Ako poveda-
la, zaujala ju nielen táto motivačná súťaž, ale aj 
ďalšie aktivity VšZP zamerané na prevenciu. Po-
tešilo ju, že v balíčku od GALDERMA-SPIRIG boli 
výrobky nielen pre dospelých, ale aj pre deti. 

2. cenu -  luxusný týždňový kúpeľný 
pobyt pre dvoch v apartmáne 
liečebného domu rubín od kúpeľov 
dudince získal jaroslav Ulrich z pezinku.

33. cenu vyhrala pani katarína tkáčová 
z Bratislavy. 
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Raz chcem 
byť opäť 
mamou...

Byť mamou je najúžasnejšia vec 
na svete. Pretože nový život je tou 
najkrajšou stopou lásky, ktorú 
po sebe môžeme zanechať. Je 
darom, ktorý dáva nášmu bytiu 
zmysel, a je prísľubom jeho 
pokračovania… Aj 32-ročná 
Zuzana zažila tento výnimočný 
pocit. Jej synček Dominik sa, žiaľ, 
vypýtal na svet príliš skoro 
a príliš skoro ho aj opustil… 
Bolesť, smútok a prázdno, ktoré 
po jeho odchode zostali, sa mladá 
žena snažila zaháňať, ako vedela, 
okrem iného i jedlom. Až jej 
ručička na váhe ukazovala 
110 kilogramov. 

"viac ako tri mesiace 
som ležala v nemocnici 
na bratislavských 
kramároch, kde lekári 
robili čo mohli“

predčasný pÔrod
Chuť do jedla Zuzke nechýbala od detstva, aj 
vďaka dobrej domácej kuchyni. Nejaké to kilo 
navyše však so striedavým úspechom začala 
riešiť až v čase dospievania, keď dievčatá za-
čínajú intenzívnejšie pociťovať prirodzenú 
túžbu – páčiť sa. Pred šiestimi rokmi, krát-
ko predtým, ako otehotnela, sa jej podarilo 
dosiahnuť optimálnu hmotnosť 55 kíl. Mala  
26 rokov, rástol v nej nový život a ona bola 
pripravená podriadiť mu ten svoj. „Tehoten-
stvo však bolo od začiatku komplikované. 
Viac ako tri mesiace som ležala v nemocnici 
na bratislavských Kramároch, kde lekári robili, 
čo mohli. Napriek ich maximálnemu úsiliu sa 
synček Dominik narodil predčasne, v šiestom 
mesiaci tehotenstva,“ spomína na najťažšie 
obdobie svojho života Zuzka Krajčovičová 
z Bratislavy. Chlapček mal len 960 gramov,  
a hoci týždeň bojoval zo všetkých síl, príroda 
bola silnejšia…

smútok som zaháňala 
jedlom
Človek toho unesie oveľa viac, ako si sám 
dokáže predstaviť. Aj Zuzka si musela nájsť 
spôsob, ako otupiť bolesť zo straty dieťaťa. 
„Začala som smútok zaháňať jedlom. Porcie 
na tanieri rástli a intervaly medzi jedlami sa 
skracovali. Jedla som veľa a často… až v roku 
2015 moja váha ukazovala 110 kg!!! Spolu  
s hmotnosťou sa dostavili aj zdravotné kom-
plikácie, ktoré s obezitou súvisia. Mala som 
vysoký krvný tlak, hrozil mi infarkt, mozgová 
príhoda, cukrovka, ateroskleróza ciev a ďalšie 
zdravotné problémy,“ hovorí. Zdravotné riziká 
boli príliš veľké na to, aby ich brala na ľahkú 
váhu, a rovnako to vnímali aj jej najbližší. Aj  
s ich pomocou a podporou sa Zuzka rozhod-
la pre radikálnu zmenu stravovania a vyhlási-
la boj vlastným kilám. „To, že bol najvyšší čas, 
mi potvrdili aj v diabetologickej ambulancii  
v UNB v Ružinove, kde som sa stretla s veľkým 
pochopením a profesionálnym prístupom 
celého personálu. Tam som sa zoznámila aj  
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s úžasnou výživovou poradkyňou pani Melit-
kou Aziriovou, ktorá sa podujala prejsť so 
mnou náročnú cestu, ktorá ma v najbližších 
mesiacoch čakala.“

mÔj nový jedálny lístok
Každý, kto v boji s obezitou uspel, vám 
potvrdí, že tú najdôležitejšiu zbraň máte 
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„neviem si predstaviť, 
že by som sa vrátila 
k predchádzajúcemu 
spôsobu stravovania“ 

leniny, ovocia, chudého  mäsa, rýb, jem syry  
s nižším obsahom tuku, objavila som dokonca 
aj „zdravé sladkosti“ a počas celého dňa dodr-
žiavam pitný režim. Jedlo na nasledujúci deň 
mi prinesú vždy deň dopredu v škatuľkách  
a môžem povedať, že strava je nielen veľmi 
pestrá, ale i chutná,“ tlmočí svoju skúsenosť 
Zuzka.  Prvý týždeň diéty bol však pre ňu veľmi 
ťažký. Po tých množstvách, ktoré jedla pred-
tým, sa jej porcie zdali príliš malé a stálo ju veľa 
sebazaprenia, aby to nevzdala.

k diÉte som pridala aj 
pohyB
Fyzická aktivita a pravidelný pohyb je  
v kombinácii s vyváženou stravou z dlhodo-
bého hľadiska najúčinnejšou metódou na 
zníženie telesnej hmotnosti. Zuzka sa pre-
to začala aj viac hýbať. „Dlhšie prechádzky, 
plávanie, korčule, chodenie po schodoch… 
nič, čo by sa nedalo zvládnuť. V prvých 
mesiacoch som sa pre istotu sama ani nevá-
žila, aby som nebola sklamaná. Pravidelne 

mami, ĎakUjem
Čo myslíte, čo urobí takmer každá žena, ktorá 
viditeľne schudne? Áno, tipujete správne, 
"prevetrá" svoj šatník . Zuzka sa však ne-
vybrala do obchodov, ale vyriešila to po 
svojom. „Nabehla som do šatníka mojej 
maminky a čiastočne som jej ho vyrabova-
la, neskôr mi už kúsky, ktoré sa mi páčili, dá-
vala dobrovoľne . Mami, ďakujem. Najmä 
za lásku, podporu a odvahu, ktorú mi dodávala 
tvoja blízkosť, keď som nevedela, ako ďalej...“

po rokU mám polovicU 
svojej hmotnosti
S liečbou obezity začala Zuzka pred rokom, 
vo februári 2015. Po roku zdravého stravo-
vania sa jej podarilo znížiť hmotnosť takmer 
o polovicu. Z pôvodných 110 kíl na 62. Tí, ktorí 
ju nevideli dlhšie, ju nespoznávajú. Z objemnej 
bacuľky sa stala štíhla sympaťáčka a postavu jej  
v dobrom závidí nejedna kolegyňa. Pre mnohé 

ženy je veľkou inšpiráciou a presvedčivým dô-
kazom, že vysnívaná postava nemusí byť ne-
splniteľným snom. To najdôležitejšie je však 
zdravie a Zuzka sa teší z toho, že má ukážkové 
všetky výsledky, dokonca ju po roku už chceli 
v ambulancii vyradiť z evidencie ako zdravého 
človeka. Dnes podporuje viaceré kolegyne, 
ktoré sa chcú začať zdravo stravovať, vie im 
poradiť v situáciách, ktorými si sama prešla, 
prípadne podeliť sa o chutné a zdravé recep-
ty. Počas pracovného týždňa naďalej drží 
škatuľkovú diétu, keďže jej chutí a vyhovuje, 
a cez víkend si varí sama. 
 

vyznanie
„V novom tele sa cítim ako nový človek, 
neviem si predstaviť, že by som sa vrátila 
k predchádzajúcemu spôsobu stravovania,“ 
hovorí Zuzka. „Dnes už viem, že ani zdravie, 
ani mať dieťa nie je samozrejmosť. A ja veľmi 
túžim byť opäť mamou…“

- ami -

FO
TO

: V
ero

nik
a K

lim
an

tov
á

vo vlastných rukách. Bez pevnej vôle  
a sebadisciplíny vám nepomôže žiaden lekár, 
ani liek. Aj preto je liečba obezity náročná 
a nie každý ju zvládne. Zuzka sa rozhodla za-
bojovať za každú cenu. Prvým krokom bola 
úprava jedálneho lístka pod dohľadom špe-
cialistky na klinickú a fyziologickú výživu. „Pani 
Melitka mi presne rozpísala koľko, čo a kedy 
mám jesť, môj denný príjem nemal presiahnuť   
6-tisíc kilojaulov, samozrejme, pri vyváže-
nom pomere bielkovín, tukov a sacharidov. 
Aby som to dodržala, zbytočne nehladovala   
a zároveň mala istotu, že strava je vyvážená 
a je v nej všetko, čo moje telo potrebuje, výži-
vová poradkyňa mi „naordinovala“ škatuľkovú 
diétu.  Teraz jem 5-krát denne v pravidelných 
intervaloch, čo mi pomohlo vytvoriť si správne 
stravovacie návyky. Znížila som živočíšne tuky, 
mastné kyseliny a potraviny s vysokým gly-
kemickým indexom. Na tanieri mám viac  ze-

ma však vážila a merala moja výživová porad-
kyňa, ktorá bola s výsledkami spokojná. Každý 
mesiac som schudla asi 4 kilá a už po prvých 
troch mesiacoch bol môj úbytok na váhe 
viditeľný,“ hovorí Zuzka. To bola konečne tá 
príjemnejšia stránka jej boja s nadbytočnými 
kilami. Ľudia v jej okolí si začali všímať, že sa 
s ňou niečo deje, a prvé pozitívne reakcie ju 
potešili a povzbudili. Videla totiž efekt liečby  
a to bola silná motivácia, aby v nej pokračo-
vala.

Zuzana v roku 2014
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s oBeZitou sa 
Dá Bojovať
Viete o tom, že viac ako 60 % 
Slovákov trpí nadváhou a viac 
ako 25 % z nich má obezitu? Tvrdí 
to v najnovšej správe Svetová 
zdravotnícka organizácia (WHO). 
Príčiny sú rôzne. Napríklad aj fakt, 
že jedlo sa pre ľudí stáva nástrojom 
riešenia emócií. Ak však nájdeme 
správnu motiváciu, aby sme 
schudli, a prestaneme veriť, 

 že riešenie obezity je mimo 
nás, sme na správnej ceste, 

tvrdí v rozhovore  
MUDr. Igor Bukovský, 

PhD.
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svetová zdravotnícka organizácia (Who) vy-
hlásila obezitu za epidémiu 21. storočia. Aké 
sú podľa vás najčastejšie príčiny nadváhy a 
obezity?
Stratili sme kontakt so svojimi emóciami 
a so sebou samými. Prestali sme jesť preto, 
lebo sme hladní, a naučili sme sa jesť pre-
to, lebo „máme na niečo chuť“. Chrumkavé 
a sladké alebo slané potraviny máme vša-
de poruke! Jeme bez uvedomenia a často 
aj do bezvedomia… A všetko zalievame ki-
lami cukru v sladených nápojoch. Geneti-
ka, endokrinné poruchy, nevhodné zloženie 
črevného mikrobiómu či nejaké chemikálie 
zo životného prostredia hrajú vo väčšine prípa-
dov obezity úplne zanedbateľnú úlohu. 

kilá navyše môžu spôsobiť vážne ochorenia. 
Ako škodí obezita ľudskému telu?
O tom sú predsa popísané celé knihy. Všetci 
vieme, že to zvyšuje riziko infarktu, cukrov-
ky, mnohých druhov rakoviny, Alzheimero-
vej choroby a pod. Vedeli ste však, že to veľ-
mi negatívne ovplyvňuje zdravie vašich detí 
a vnukov ešte skôr, ako sa narodia? Nedávne 
výskumy „zdravých“ obéznych mužov naprí-
klad ukázali, že ich spermie nesú v sebe už „za-
pnuté“ gény, ktoré naprogramujú budúce dieťa 
k obezite.
 
čo by ste odporučili ľudom, ktorí chcú 
zdravo a trvalo schudnúť?
Tri veci: 1) Nezačnite zajtra, začnite dnes! 2) 

Prestaňte veriť, že riešenie je „vonku“, mimo 
vás! Žiadna diéta a žiadny „prostriedok 
na chudnutie“ nefungujú! Dôkazom je, že ich 
je tak veľa. Kým neprijmete problém za svoj, 
nenájdete naň riešenie. 3) Vypnite internet  
a nájdite si jeden, naozaj iba jeden!, spoľahlivý  
a dôveryhodný zdroj informácií – a potom sa ho 
držte. Mali by ste vedieť, že padáme všetci, ale 
vstávame iba niektorí. 

Aké sú vaše skúsenosti z praxe, prečo ľudia 
po úspešnom chudnutí opäť priberú?
Pretože si určili zlý cieľ (naivné sny o ideálnych 
kilách), zvolili zlú cestu (diéty) a navyše ne-
mali motiváciu. Všetci chcú mať pevnú vôľu, 
ale všetci zabúdajú na motiváciu. Pevná vôľa 
sú len okamihy, motivácia je zmysel cesty. 
Bez nej ďaleko nezájdete. Ak uveríte kolo-
točiarom výživy a zdravia alebo predajcom 
zázrakov, že riešenie je mimo vás, tak potom 
znovu a znovu narazíte do tej istej steny. 

Aká je podľa vás najlepšia prevencia nadvá-
hy a obezity?
Pochopiť, že ak chceme žiť ako ľudia bez zby-
točných kíl, musíme sa naučiť žiť ako ľudia bez 
zbytočných kíl. Všetko ostatné sú iba ilúzie, 
bludy a fantázie. Držím vám palce k úprimnosti 
voči sebe a úspechu so zdravím!

krok za krokom alebo rady k vytúženej 
postave „podľa“ doktora igora bukov-
ského, autora knižky plán b: manuál 
zdravého chudnutia

•	 Raňajkujte
•	 Hýbte sa čo najviac
•	 Svoje emócie prijímajte a prežívaj-

te, neriešte ich jedlom
•	 Vyzbrojte sa úspešnými príbehmi 

iných ľudí –  inšpirujte sa tými, ktorí 
zmenili svoj   život natrvalo

•	 Jedzte čo najviac zdravých potravín
•	 Začnite už dnes
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správne chuDnutie je aj o seBapoZnávaní šport ako prevencia i liek proti 
naDváhe a oBeZiteVýsledky v chudnutí vo veľkej miere ovplyvňuje aj naša psychika. 

Hovorí sa, že naše emócie hýbu hladom. Opýtali sme sa preto hlbinnej 
psychoterapeutky a lektorky stres manažmentu phdr. Radky 
olajos, ako úspešne naštartovať svoj program chudnutia."

Uvedomte si, prečo chcete chudnúť.
Prečo sa do toho chcete pustiť práve te-
raz? Čo je váš motív? Zdravie, dobrý pocit 
zo seba, novoročné predsavzatie, znechutenie 
z toho, ako vyzeráte, alebo fakt, že sa nezmestí-
te do nohavíc? Odporúčam tiež spoznať, aké je 
vaše hmotnostné optimum, a neporovnávať sa 
s retušovanými katalógovými modelmi. Každý 
máme totiž inú predispozíciu a na optimálne 
fungovanie potrebujeme mať aj tuk. 

správne si načasujte chudnutie. 
Nezačínajte chudnúť (pomocou diét) v období, 
keď máte veľa stresu v práci či v súkromí. Ani 
nie vtedy, keď ste príliš vyčerpaní. Človek po-
trebuje silu vyrovnať sa s tým, čím práve pre-
chádza. Diéta môže byť pre organizmus ďalšia 
záťaž. Chudnutie je najlepšie načasovať na 
obdobie, keď ste v pohode a nič iné, ako kilá 
navyše vás netrápia. 

trénujte vôľové vlastnosti, ako je trpezli-
vosť, cieľavedomosť, zásadovosť, vytrvalosť 
a sebaovládanie. Vedome sa rozhodnite, koľ-
ko a čoho chcete zjesť a dodržte to. Ak sa vám 
to nepodarí, nebuďte zo seba znechutení, 
nehnevajte sa na seba, nestrácajte nádej, že 
sa vám to podarí. Prekonaním neúspechov 
a nevzdávaním sa, silnie vaša psychika a vy 
máte väčšiu šancu uspieť aj v chudnutí. Pri 
neúspechu sa len zamyslite nad príčinou a po-
kračujte vo svojom pláne, príp. znížte nároky, 
chudnúť sa dá aj s väčšou ľahkosťou a pozvoľ-
nejšie. 

Dôležitou súčasťou pri chudnutí, okrem 
úpravy stravy a psychickej pohody, je 
pravidelný pohyb. O tom, ako začať 
cvičiť, keď máme kilá navyše, sme 
sa porozprávali s trénerkou Janou 
dubčákovou budayovou z Jana Fitness 
konceptu.
Rozhodnutie začať cvičiť by malo padnúť čím 
skôr, aj hneď. Na základe mojich skúsenos-
tí je ideálne dať cvičeniu systém, pravidelnosť 
a pri zmene stravovacích návykov postupnosť. 
Pri nadváhe a obezite vyhľadávame cvičenie, 
ktoré musí zahŕňať dve základné aktivity: vy-
trvalostné a silovo-vytrvalostné. Vytrvalostné 
sú cielené na prevenciu aterosklerózy, zvýšenie 
fyzickej zdatnosti a, samozrejme, odstránenie 
podkožného tuku. Silovo-vytrvalostné aktivity 
zintenzívňujú odstránenie tuku, ale predovšet-
kým skvalitňujú svalovú hmotu. Počas mojej 
trénerskej praxe sa najlepšie výsledky dostavili 
pri zaradení aktívnej severskej chôdze do týžden-
ného plánu. Nordic Walking je podľa mňa naji-
deálnejšia ozdravno-športová aktivita, vhodná 
pri nadváhe a obezite. Na základe vysvetlenia 
techniky, nácviku a pár odborných lekcií 
 

 
s akreditovaným inštruktorom cvičiaci využije 
takmer všetky benefity, ktoré aktívna chôdza 
s paličkami ponúka. Tento šport je vhodný pre 
deti s nadváhou, obezitou, rovnako ako aj pre 
ľudí vyššieho veku, aj so zdravotným obme-
dzením iným ako nadváha či obezita. Použitie 
palíc totiž odľahčuje pohybový aparát, umož-
ňuje kráčať rýchlejšie a pomáha udržiavať rov-
nováhu, navyše posilňujeme vnútorné svalstvo, 
jednoznačne zlepšuje ohybnosť kolenného, 
bedrového a ramenného kĺbu, zvyšujeme kar-
diovaskulárnu zdatnosť, toleranciu záťaže 
a tým aj kontrolu hmotnosti. Na začiatku kaž-
dej nordic walking lekcie je rozcvička a v záve-
re strečing, ktorým okrem iného zabezpečíme 
redukciu často obávanej svalovej horúčky 
v začiatkoch. Postupne sa k chôdzi pridávajú 
aj koordinačno–stabilizačné cviky a posilňovacie. 
Odporúčam tiež v začiatkoch vyhľadať odbornú 
radu športového lekára alebo kvalifikovaného 
trénera, ktorí nasmerujú a poradia frekven-
ciu a náročnosť vybraného pohybu. Pokiaľ ide 
o nordic walking, pokojne ho môžete praktikovať 
aj denne. Na začiatku optimálne 4× – 5× 
do týždňa, 30 minút, postupne predlžovať interval 
do 60 minút.
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spoznajte sami seba. Správne chudnutie je 
aj o sebapoznávaní. Nedajte na zaručené rady, 
pretože žiadna nie je zaručená a nefunguje  
u každého. Recepty a diéty vnímajte ako in-
špiráciu, všímajte si viac svoje telo, ako reaguje, 
čo sa mení, čo vám robí dobre a čo nie. 

naučte sa mať svoje telo radi, aj keď nie je 
presne také, aké by sa vám páčilo. Sebaprija-
tie pomáha uvoľňovať bloky, ktoré nám bránia 
v chudnutí. Dlhodobý stres či náročné životné 
obdobie môže mať za následok pribratie. Mám 
skúsenosť, že po vyriešení problému, ktorý 
klienta sužoval (nespokojnosť v práci, partner-
stve), príde celkové uvoľnenie psychiky, stres sa 
zredukuje a on celkom prirodzene bez špeciál-
nych diét začne chudnúť a dostane sa na svoje 
hmotnostné optimum za pár týždňov bez vy-
naloženia úsilia. 

pracujte s emóciami a postojmi. 
Ak nezaberú diéty a nedosiahnete žiadané 
krivky ani pri fyzicky aktívnom živote, vtedy 
je potrebné pracovať s emóciami a s postoj-
mi, čiže na mentálnom chudnutí. Za tukom 
sa môžu skrývať rôzne nespracované pocity 
a emócie, napr. hnev, smútok, strach, úzkosť, 
nedostatočná sebaláska alebo potreba sa viac 
presadiť, byť viditeľnejší. Niektorým ľudom 
bránia v chudnutí nespracované emócie, vte-
dy je dobré vyhľadať odborníka, psychológa, 
psychoterapeuta alebo niekoho, kto sa men-
tálnym chudnutím zaoberá. Únava, smútok  
a vnútorná prázdnota jedením nepominú. 
Jedlo poskytuje potešenie, ktoré počas diét 
treba primerane nahradiť. Čo vás poteší? Čo 
vás naplní?
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ZDravý hravý DeZert 
makovo-jablková torta bez pečenia

ingrediencie 
Spodok: 200 g datlí medjool, 2 PL kakaového 
roztopeného masla, 1 PL zomletých ľanových 
semiačok
plnka: 300 g maku, 200 g strúhaných a vyž-
mýkaných jabĺk, 2 PL škorice, 2 PL mletého 
ľanu, 50 g rozpusteného kakaového masla, sla- 
didlo podľa chuti (ja som použila kokosový 
cukor), 4 PL tekvicových jadierok, 3 PL čučo-
riedok. Na polevu makovej tortičky potrebujete 
cca 100 ml kakaového masla, 5 PL raw kakaového 
prášku, 2 PL javorového sirupu (alebo agáve), 1 ČL 
pomarančovej bio šťavy, 1 PL kokosového tuku.

ako ďalej postupovať
Mak a tekvicové jadierka namočte na pár hodín. 
Potom zlejte, prelejte čistou vodou a rozmixujte na 
kašu spolu s čučoriedkami a sladidlom. Rovnako 
namočte polovicu ďatlí. Tie zlejte, ale nemusíte ich 
premývať a vodu z namáčania si odložte. Buď si ňou 
pomôžte pri mixovaní datlí alebo ju vymixujete 
v smoothie. 
Rozmixujte ľan. Rozpustite vo vodnom kúpeli kaka-
ové maslo. Z časti urobte polevu. 
Pripravte si formičku tak, že ju vysteliete po-
travinárskou fóliou a vytriete slnečnicovým 
alebo iným olejom. Nie kokosovým tukom. Ten 
v chlade stuhne a fólia by sa vám prilepila k torte. 

spodok torty: Vymixujte ľan s datľami a v miske 
zmiešajte s rozpusteným kakaovým maslom. Ak 
by zmes bola veľmi riedka, prisypte nadrvené tek-
vicové jadierka. Zmes musí  byť ako plastelína, keď 
vytuhne, má držať formu, ale nemá byť ako skala , 
takže sa musí dať ľahko krájať.
plnka: Zmiešajte všetky ingrediencie v mis-
ke. Najskôr rozmixovaný mak so sladidlom 
a jadierkami s čučoriedkami. Potom primiešajte vy-
žmýkané postrúhané jablká so škoricou. Primiešaj-
te roztopené kakaové maslo a ľan. Zmes pri nehyb-

nosti začne tuhnúť, preto je dôležité aby ste rýchlo 
naložili plnku do formičky na datľové dno. Poriad-
ne všetko postláčajte lyžicou tak, aby po okrajoch 
ani v strede nevznikali vzduchové bubliny. 
Tortu dáme na pár hodín do chladu, no nie 
do mrazničky. Po cca dvoch hodinách ju môže-
me vybrať, vyslobodíme ju z formy a položíme 
na mriežku, pod ktorú vložíme tanier alebo plech. 
Ideme polievať roztopenou čokoládou. Pri tuhnutí 
čokolády tortu ozdobíme čučoriedkami a peľom 
alebo sušeným pomletým rakytníkom. Oboje sú 
pre náš organizmus posilňovačom imunity.
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Obezita u detí nie je len estetický 
problém. Aby sme jej predišli, je dôležitý 
aj zdravý a vyvážený jedálny lístok detí.  
Pravidlo, že sladké musí byť aj nezdravé, 
v prípade receptu Henriety Peškovičovej, 
lektorky varenia, neplatí. Týmto raw 
koláčikom nielen deti potešíte, ale 
zároveň im dostanete do tela vitamíny A, 
B, E, C, vlákninu, železo, magnézium,  
a antioxidanty.

liečba kašľa a nádchy bez chémie
na jeseň sa predáva ovocie, na jar lieky – hovorí jedno známe príslovie. 
poznáte to – upchatý nos, sťažené dýchanie, tony vreckoviek a nekonečné 
smrkanie, ktoré na dôvažok prejde do kašľa. nádcha a kašeľ vedia veru aj  
v tomto období poriadne skomplikovať život. najmä s nástupom do 
kolektívu, jasličiek či škôlky je soplíkov a kašľa pomerne viac.

Zle to znášajú najmä maličké deti, ktoré 
si nevedia poriadne vyfúkať nos. Hľadáte aj 
vy cestičku, ako chorobu čo najrýchlejšie pre-
konať, prípadne aj bez liekov alebo dokonca 
nosných kvapiek? A čo takto skúsiť znovuobja-
venú liečebnú metódu – inhalovanie? Prednos-
ti inhalácie boli známe už niekoľko storočí pred 
naším letopočtom,  za čias slávneho Hippok-
rata. Trvalo však veľmi dlho, kým bol začiatkom 
19. storočia skonštruovaný prvý kompre-
sorový inhalátor. Dnes už vďaka špičkovým 
technológiám môžete inhalovať v pohodlí 
domova a jednoducho s pomocou moder-
ných prístrojov, ktorých obsluha je nenáročná 
a proces inhalácie je bezpečný a maximálne 
efektívny. Mysleli ste si, že inhalovanie sa rov-
ná naparovaniu nad hrncom s vriacou vodou 
s bylinkami a hlavou prikrytou uterákom? 

Pozor, toto nie je inhalovanie! Pri vdychovaní 
horúcich výparov vznikajú príliš veľké časti-
ce, ktoré sa nedostávajú tam, kam je nutné, 
aby prenikli, teda až do spodných dýchacích 
ciest. Skutočné uvoľnenie vám prinesie iba 
inhalovanie cez kvalitný inhalačný prístroj. 
Samovoľným vdychovaním pary izbovej tep-
loty sa cez náustok alebo masku dostanú 
mikročastice inhalovaného roztoku rovno až 
do pľúcnych alveol. Inhalovanie pomáha, ak tr-
píte suchým a dráždivým kašľom, potrebujete 
zvlhčiť dýchacie cesty a uľahčiť vykašliava-
nie, uľaví astmatikom i alergikom, rýchlejšie 
s ním prekonáte bežnú nádchu i prejavy silnej 
chrípky. Skorým nastolením podpornej inhalač-
nej liečby máte vyššiu šancu vyhnúť sa antibi-
otikám, ktoré by bolo nutné nasadiť, keby sa 
choroba rozvinula do pokročilejšieho štádia.
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andrea karnasová je rodená 
Bratislavčanka, charizmatická 
„červenovláska“,  ktorej tvár patrí 
nielen panelákovej „denise“, ale aj 
mnohým ďalším divadelným 
a televíznym postavám. jej hlas si 
televízni diváci spájajú najčastejšie 
s monikou zo seriálu priatelia. 
andrea je nielen talentovaná 
herečka, ale aj žena s veľkým 
srdcom, ktorá prepožičala svoju tvár 
v kampani zameranej na podporu 
transplantácií. má dcéru lujzu 
a dokáže sa tešiť aj z maličkostí 
všedného dňa.

Aké je vaše životné krédo? 
Moje motto je: „Carpe diem“ :) (v preklade „Ži 
naplno“)

Ľudia si vás asi väčšinou spájajú s Moni-
kou z legendárneho seriálu Priatelia, 
ktorej ste prepožičali hlas.  Máte veľa 
priateľov? 
Mám pár naozajstných priateľov, s ktorými 
rada trávim čas, ktorých mám nesmierne rada, 
vážim si ich, a potom mám veľa známych, 
s ktorými sa stretnem len občas, ale teším sa 
z našich stretnutí.

Rozumiete si skôr s mužmi, alebo so 
ženami? 
Ťažko povedať, či si rozumiem viac s mužmi, 
alebo ženami. Tu ani nejde o pohlavie, ako skôr 
o povahu, charakter a akúsi energiu, ktorú ten- 
ktorý človek má.

Meno: AnDReA KARnASoVÁ
nARoDenÁ: 29. jAnuÁRA 1974
PoVolAnie: DiVADelnÁ heRečKA,
              DAbéRKA
ZnAMenie: VoDnÁR
Deti: DcéRA lujZA

ANDREA KARNASoVá

dokážem sa tešiť z maličkostí 
všedného dňa



Meno a priezvisko:

Adresa bydliska:

Dátum narodenia:

E-mail:

Správne znenie tajničky:
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Správne znenie tajničky z predchádzajúceho čísla časopisu 
Partnerstvo:
 „Úsmev lieči“
Vyžrebovaní výhercovia:
1. cena: Balíček dentálnej hygieny CURAPROX od Curaden 
Slovakia s.r.o vyhrala pani darina syková z Novej Dubnice.
2. cena:  Balíček krémov na ruky od Galderma – Spirig: Protektívny 
krém Excipial Protect s regeneračným krémom Excipial Repair 
vyhral  pán Ľuboš kubíček z Bratislavy.
3. cena: Súpravu reklamných predmetov od VšZP vyhrala pani 
Anna Valkovičová zo Šoporne. 

Poistenci VšZP, ktorí správne vyplnia tajničku, budú zaradení 
do žrebovania o nasledujúce ceny:
1. cena: Kompresorový inhalátor OMRON C 803
2. cena: Balíček produktov Daylong 1+1

Správnu odpoveď pošlite do 31. 5. 2016  na adresu: Všeobecná 
zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, P. O. BOX 41, 850 05 
Bratislava 55.

Máte dcérku Lujzu. Čo dobré a čo zlé po 
vás zdedila?  
Lujza po mne zdedila len samé dobré veci, 
ale keby som ich mala všetky vymenovať, 
potrebovala by som vo vašom časopise viac 
priestoru. :))

Viem o vás, že ste jednou z tvárí v kam-
pani „Sedem životov“, ktorá je zameraná 
na podporu transplantácií? Poznáte aj 
vy osobne niekoho, komu bola „darova-
ná“ druhá šanca na život? 
Pred kampaňou „Sedem životov“ som sa ne-
stretla s nikým, kto by mal transplantovaný 
orgán, ale poznala som pár ľudí, ktorí boli na 
dialýze, čo bolo pre nich a ich blízkych ne-
smierne náročné.

Z čoho sa viete najviac tešiť a čo vás, 
naopak, vie najviac zarmútiť?
Teším sa, keď sa ráno vôbec prebudím, keď 
svieti slnko, keď vybozkávam svoju dcéru, 
naozaj sa dokážem tešiť aj z maličkostí všed-
ného dňa. A naopak, zarmucuje ma nenávisť 
v akejkoľvek podobe, chamtivosť, boj o moc, 
honba za peniazmi na úkor iných, jednoducho 
zaslepenosť. 

Veríte na náhody alebo osudové stret-
nutia?
Som vo veľkej miere fatalistka.

Vašou silnou ženskou „zbraňou“ je vraj 
podrezaný jazyk. Stalo sa vám, že ste to 
niekedy ľutovali? 
Občas mám rýchlejší jazyk než hlavu 
a nevyčkám, kým môj mozog vyhodnotí si- 
tuáciu. Potom sa musím snažiť o nápravu toho, 
čo poslalo von rečové centrum. :) 

Prezradíte nám váš zatiaľ nesplnený 
sen? 
Ak dovolíte, odpoveď na tuto otázku si nechám 
pre seba.

Vašou záľubou je vraj cestovanie. Podľa 
čoho si vyberáte, kam pôjdete? 
Moje cesty sú veľmi spontánne, tak ako veľa 
mojich krokov v živote:). Výber destinácií záleží 
na mnohých okolnostiach.

Dozvedela som sa aj to, že sa nie veľmi 
priatelíte s „fitkami“ a športovými akti-
vitami. Ako sa teda udržiavate 
vo forme? 
Úprimne, udržiavam sa občasným, vlastne dosť 
častým vysedávaním na káve, pozorovaním 
svojho okolia a veľmi občasným cvičením jogy, 
ktorá mi, keď sa k nej už dostanem, veľmi po-
máha udržať si fyzickú a psychickú rovnováhu.

Bojovali ste niekedy s nadbytočnými kila-
mi, alebo ste takúto „figúru“ dostali 
do vienka?  
Asi ako každé dievča som si vyskúšala, aké to je 
držať diétu… ale nevydržala som to dlho. A je 
to aj otázka génov.

Súťažiaci súhlasí so spracovaním osobných údajov prostred-
níctvom VšZP za účelom vylosovania súťaže v rozsahu meno, 
priezvisko, adresa, e-mail a to na dobu určitú - do 31.12.2016. 
Tento súhlas môže dotknutá osoba odvolať vo VšZP.
Viac informácií na www.vszp/tajnicka, kde môžete vyplniť 
krížovku aj elektronicky.
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