
1/2017

PREVENCIA | ZDRAVIE | POISTENIE

jarné životabudiče
Tipy pre vás

RAKOVINA
MA NAUČILA
BYŤ SAMA SEBOU
PRÍBEH

Veronika Vadovičová

„Prekážky sú na to,
 aby sa prekonávali“



Vydáva: 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., 
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
Adresa redakcie: VšZP, Panónska cesta 2, 
851 04 Bratislava,
tel.: 02/20 82 47 48
Šéfredaktorka: Mgr. Alena Michalicová
Redakčná rada: Mgr. Petra Balážová, 
Eva Ravingerová, MBA; Mgr. Zuzana 
Bachratá;  MUDr. Beata Havelková, MPH
Grafické spracovanie a jazyková 
korektúra: Hi -Reklama, s. r. o.
Fotografie: redakcia, shutterstock.com
Samostatne nepredajné

šéfredaktorkašéfredaktorka

OBSAH
03 EDITORIÁL
Príhovor šéfredaktorky
04  ANKETA
Aké sú vaše jarné životabudiče?
05  AKTUALITY 
Zmeny vo vedení a orgánoch VšZP,
 eRecept, Charitatívny guláš,
Výherca súťaže Za preventívnu prehliadku 
dovolenka, Deň narcisov, Preventívne 
pripomienky 
11 TIPY PRE VÁS
Jarné životabudiče
14 ZDRAVOTNÉ POISTENIE
Legislatívne zmeny od 1. 1. 2017, Splátkové 
kalendáre, Výpis z účtu poistenca, 
18 PRÍBEH 
Rakovina ma naučila byť sama sebou
23 ROZHOVOR
Veronika Vadovičová
26 PODPORUJEME
Kampaň 7 životov 
28 ZDRAVÝ ŠTÝL
Jar v pohybe
31 KRÍŽOVKA

INZERCIA

www.daylong.sk

VEZMITE SI ZO SLNKA 
 LEN TO NAJLEPŠIE“

„

Dominka Cibulková

aby slnko
pohladilo

Slnečná ochrana pre zmiešanú,  mastnú
a veľmi citlivú kožu so sklonom k alergii na slnko
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Hovorí sa, že sú veci 
medzi nebom a ze-
mou. Niekto ich spá-
ja s vierou, iný v nich 
hľadá nádej, ďalší
ich nazýva zázra-
kom. Netrúfam si odhadnúť, ktoré vysvetlenie je 
pravde najbližšie. Faktom však je, že  takéto malé 
či väčšie zázraky sa dejú aj v medicíne, ktorá ne-
ustále posúva hranice možného. 

Príkladom je aj malý Sebastián, prvé dieťa 
zo Slovenska, ktorému Všeobecná zdravotná 
poisťovňa nedávno schválila unikátnu operáciu
vo Švajčiarsku. Dieťatko s otvoreným rázštepom 
chrbtice lekári operovali počas jeho vnútroma-
ternicového vývoja (v brušku mamičky) a sami 
hovoria doslova o zázraku. Kto by si pred pár 
rokmi pomyslel, že niečo také je vôbec možné
a že VšZP bude stáť pri zrode fetálnej medicíny 
na Slovensku?  

K príbehu malého Sebastiána by sme sa však radi 
podrobnejšie vrátili v niektorom z ďalších vydaní 
nášho časopisu. I keď o „zázrakoch“, v trochu inej 
podobe, bude reč aj v tomto čísle Partnerstva. 
Pre Mišku, ktorú rakovina naučila tešiť sa z tých 
„najobyčajnejších“ vecí na svete,  je zázrakom 
každý deň… V rubrike Tipy pre vás vám namie-
šame zázračný elixír z ovocia, ktorý vás naštartu-
je rovnako ako jarný pohyb v prírode. Naše tipy 
a rady vám možno pomôžu vybrať si vhodné 
pohybové aktivity. Za úspechmi našej paraolym-
pijskej športovkyne Veroniky Vadovičovej treba 
síce hľadať skôr tvrdú drinu, ako zázrak, rozhovor 
s ňou však stojí za to. Dozviete sa, čo má spoloč-
né športová streľba s pilotom formuly 1, ale i to, 
že skutočné víťazstvá vôbec nemusia byť len tie, 
ktoré nás posúvajú na stupienky víťazov. Chce-
te ďalšie zázraky? Len sa dobre rozhliadnite. Jar
a prebúdzajúca sa príroda nám ich ponúkajú
plným priehrštím. Ich príjemné objavovanie vám 
želá



ANKETA

“AKÉ SÚ VAŠE JARNÉ 
ŽIVOTABUDIČE“?
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AKTUALITY

ZMENY VO VEDENÍ A ORGÁNOCH VšZP
Od 13. 12. 2016 pracuje predstavenstvo VšZP v štvorčlennej zostave. 
Novým členom predstavenstva sa stal PaedDr. Tibor Papp, 
ktorý do tejto funkcie nastúpil z pozície riaditeľa pobočky Sberbank 
Slovensko, a.s. S akou víziou prišiel do vedenia VšZP?

Od 13. 12. 2016 má VšZP aj novú dozornú 
radu, ktorá je najvyšším kontrolným orgánom 
spoločnosti. V zmysle nových stanov má dozor-
ná rada 10 členov a v záujme posilnenia trans-
parentnosti sú v nej nielen zástupcovia rezortu 
zdravotníctva, ale aj fi nancií, spravodlivosti, 
vnútra, politickej opozície a tretieho sektora. 

Novými členmi Dozornej rady VšZP sú: JUDr. To-
máš Borec a Martin Smatana, MSc (nominácie 
za MZ SR), JUDr. Ing. František Palko, PhD. (za 
MF SR), Mgr. Marián Magdoško (za silové rezor-
ty), Ing. Tomáš Malatinský, MBA (za zamestná-
vateľov), Ing. Marcel Klimek (za parlamentnú 
opozíciu), Gabriel Šípoš, MPhil (za mimovládne 
občianske združenia). Traja členovia sú z radov 
zamestnancov VšZP – JUDr. Juraj Pacher, Mgr. 
Iveta Baráneková a Ing. Anna Slamková.

Za predsedu dozornej rady VšZP bol valným 
zhromaždením zvolený JUDr. Tomáš Borec.
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Tomáš Maštalír,
herec

Slnko. Mojím jarným životabudičom je určite slnko. 
Mám rád jar, keď sa všetko prebúdza a príroda hrá zrazu 
rôznymi farbami. Dokonca aj tráva na jar je akási krajšia 
ako v lete, inak zelená. Ale je mi aj trochu smutno za sne-
hom  a zimou, lebo sa topí sneh, a to znamená menej 
príležitostí vybehnúť si na lyže, ktoré mám tak rád.

Katarína Balážiová (Becca),
moderátorka Rádia EUROPA2 

Paradoxne, najviac energie mi dáva dať 
telu zabrať. Či už vypotiť sa vo „fi tku“, vy-
behnúť niekam do prírody, alebo joga. 
Načerpám tak nielen fyzickú energiu, ale 
aj duševnú. A, samozrejme, kvalitná káva 
a priateľovo objatie, to musí byť!

Miroslava Kosorínová,
tanečnica 

Celkovo je pre mňa začiatok jari ab-
solútna vzpruha. Milujem jar a všetko
s ňou súvisiace! Slnko, jarné kvety, ze-
leninu. Na mojom stole nesmú chýbať 
hyacinty či narcisy, jarná výzdoba.
Neviem sa dočkať, keď po zime ko-
nečne odhodím kabát a budem môcť 
so synom šantiť na ihrisku dlhšie. Po-
byt na čerstvom vzduchu a na slniečku 
je to, čo mi vždy dobije baterky.

Ozdravný plán VšZP 
ÚDZS schválil v decembri 2016 ozdravný 
plán VšZP na rok 2017. Dôvodom bol ne-
priaznivý vývoj hospodárenia a očakávaná 
účtovná strata, pod ktorú sa podpísal najmä 
historický nárast nákladov na zdravotnú sta-
rostlivosť od roku 2015. Opatrenia ozdravné-
ho plánu sú však koncipované tak, aby bola 
naďalej plne zabezpečená dostupnosť zdra-
votnej starostlivosti pre poistencov VšZP. 
„Nechceme šetriť na pacientovi, chceme šetriť 
tam, kde vidíme priestor na zvýšenie efektivity 
systému. Sú to marže distribútorov, efektívnej-
šia sieť nemocníc a ambulancií, kvalitnejšia 
revízna činnosť či účinnejšia kontrola výdav-
kov na lieky,“ dodáva generálny riaditeľ VšZP 
Miroslav Kočan.

Zdravotníctvo je akýmsi zrkadlom našej 
spoločnosti a odrazom toho, ako sa o nás 
dokáže postarať, keď sa ocitneme v úlo-
he pacienta. Preto je mimoriadne dôleži-
té, aby sme dôkladne poznali silné i slabé 
stránky a  miesta systému zabezpečenia 
zdravotnej starostlivosti a postupne 
realizovali kroky zamerané na jeho lepšie 
a efektívnejšie fungovanie. Dôležitým 
predpokladom je, samozrejme, dlhodo-
bá vízia rozvoja nášho zdravotníctva, pri 
ktorej chceme byť nápomocní. Zdravie 
je veľmi vzácne a skutočné hodnoty si 
zaslúžia, aby sme ich zodpovedne chrá-
nili.

Slovensko, a.s. S akou víziou prišiel do vedenia VšZP?

PaedDr. Tibor Papp
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Pomáhame aj v roku 2017
Podporiť dobrú vec a urobiť niekomu nový 
rok 2017 krajší – to boli hlavné myšlienky cha-
ritatívneho guláša na generálnom riaditeľstve 
VšZP, ktorý sa organizoval už druhýkrát. Okrem 
skvelého gastronomického zážitku sa zamest-
nanci zapojili aj do dobrovoľnej zbierky. Podari-
lo sa nám vyzbierať krásnu sumu 1 009 €, ktorá 
pomôže projektu Združenia na pomoc ľuďom s 
mentálnym postihnutím v SR – Centrum Bivio. 
To, že aktivita zamestnancov VšZP má zmysel, 
potvrdzujú aj slová PhDr. Ivety Mišovej, riadi-
teľky Republikovej centrály ZPMP v SR: „Tou-
to cestou vám chcem vyjadriť úprimnú vďaku, 
že ste sa zapojili do tejto aktivity. Podporili ste 

tým dobudovanie vzdelávaco-rehabilitačné-
ho centra BIVIO, v ktorom sa budú môcť mladí
ľudia s mentálnym postihnutím pripravovať 
na rôzne profesie.“

AKTUALITY AKTUALITY

VšZP ZAVÁDZA NOVÚ SLUŽBU ZA PREVENTÍVNU PREHLIADKU 
DOVOLENKA

Prečo? „Pretože sa zodpovedne pripravujeme na postupné plnohodnotné 
využívanie služieb elektronického zdravotníctva, ktoré má veľký potenciál 
skvalitniť a zefektívniť systém poskytovania zdravotnej starostlivosti na 
Slovensku,“ hovorí generálny riaditeľ VšZP Miroslav Kočan.

Dovolenka pri mori, ktorú si môže dovoliť kaž-
dý? Poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne 
ju môžu získať zadarmo – ako výhru v atraktív-
nej súťaži Za preventívnu prehliadku dovo-
lenka.
Boli ste alebo sa chystáte na preventívnu pre-
hliadku? Dobré rozhodnutie.  Preventívna 
prehliadka je základom starostlivosti o vaše 
zdravie a vy ju môžete „zúročiť“ hneď dvakrát. 
V prvom prípade ako prevenciu na ochranu váš-
ho zdravia a v druhom prípade ako vstupenku 
do ďalšieho ročníka našej súťaže.

Ak ste poistencom Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne, aj vám sa už čoskoro môže stať, že 
u svojho lekára dostanete trochu iný recept, než 
na aký ste zvyknutí. Na prvý pohľad je takmer 
na nerozoznanie od klasického, líši sa len tým, 
že obsahuje aj čiarový kód. Táto malá zmena má 
však veľký význam.

Nová služba poskytuje možnosť online vý-
meny informácií medzi lekárom, lekárnikom 
a zdravotnou poisťovňou. Vo februári tohto 
roka si ju v rámci pilotnej prevádzky vyskúšali
pacienti v Ľubovnianskej nemocnici, n. o., 
a v Nemocnici s poliklinikou Brezno, n. o., a za-
pojené lekárne v daných regiónoch. Zatiaľ iba 
v základnom rozsahu, keďže jednotlivé funkcio-
nality tejto služby sa budú zavádzať a rozširovať 
postupne.

V minuloročnom 11. ročníku sa do súťaže za-
pojilo takmer 24-tisíc súťažiacich, ktorým sme 
odovzdali 100 cien v hodnote viac ako 19-tisíc 
eur. 

Hlavnú výhru – týždennú letnú dovolenku 
pri mori od cestovnej kancelárie Hydrotour 
v celkovej hodnote 1 600 eur – získal Jaromír 
Skirkanič z Bratislavy. Výhru mu odovzdal gene-
rálny riaditeľ VšZP Miroslav Kočan.

Výhody eReceptu: Chráni pacienta a pomáha lekárom, lekárnikom i zdravotnej
poisťovni.
 
Pacient:
  pacienta chráni pred zbytočným užívaním liekov, keďže jeho lekár bude mať prehľad o  liekoch, 
ktoré mu predpísali aj iní lekári na iné diagnózy
  vytvára podmienky na bezpečnejšiu liečbu; so zvyšujúcim sa počtom užívaných liekov totiž 
vzrastá aj riziko možných interakcií a nežiaducich účinkov

Lekár:
  má možnosť poskytnúť pacientovi bezpečnejšiu liečbu
  bude mať informácie o  liekoch, ktoré pacient užíva, ako aj o ich vzájomných interakciách
  získa presnú informáciu o poistenosti pacienta v reálnom čase (online)

Lekárnik:
  rýchlejšia a jednoduchšia práca pri manipulácii s receptom
  údaje o lieku na recepte získa načítaním čiarového kódu
  automaticky si overí poistenosť poistenca i platnosť kódu lekára
  online proces znižuje riziko falšovania receptov

Zdravotná poisťovňa:
  eRecept je súčasťou dlhodobého zámeru VšZP o komplexnejšiu kontrolu nakladania s liekmi,
na ktoré ročne vynakladá celkovo takmer 800 miliónov eur

Tak čo? Skúsite to tento rok aj vy? Na príprave 12. ročníka súťaže Za preventívnu prehliadku dovo-
lenka spolu s našimi partnermi intenzívne pracujeme. Sledujte našu stránku www.vszp.sk.

Výherca sa prihlásil do súťaže sám, a to priamo na 
liečení v Smrdákoch počas eventu Dni zdravia, ktoré 
organizovala VšZP. O výhre sa dozvedel telefonicky
a v prvej chvíli dobrej správe odmietal uveriť. „Keď mi 
zavolali a oznámili, že som vyhral prvú cenu vo vašej 
súťaži, neveril som tomu. Myslel som si, že ide o žart, 
ktorý si zo mňa urobili bývalí kolegovia,“ hovorí. Kole-
govia však v tom boli nevinne a on si následne dobrú 
správu prevzal aj osobne v podobe dovolenkového 
poukazu. Pán Jaromír sa na dovolenku veľmi teší
a určite na ňu vezme aj manželku a svoje dve deti.



AKTUALITY AKTUALITY

DEŇ NARCISOV V ZNAMENÍ 
SEDMIČIEK

Deň narcisov je vždy výnimočný… svojím 
posolstvom, silou i schopnosťou spájať nás 
všetkých, chorých i zdravých, v odhodlaní bo-
jovať s rakovinou tými „najčlovečenskejšími“ 
zbraňami – ľudskosťou a spolupatričnosťou…

Ich sile verí aj Všeobecná zdravotná poisťov-
ňa, ktorá je už siedmy rok partnerom Ligy 
proti rakovine – združenia, ktoré už 27 rokov 
pomáha onkologickým pacientom a ich blíz-
kym.

V piatok 7. apríla 2017 budeme mať opäť prí-
ležitosť spolu prežiť výnimočnosť tohto dňa.
A to nielen v uliciach našich miest a obcí, ale 
tak ako po minulé roky i v pobočkách VšZP
na celom Slovensku.

Už viac ako pol roka – od septembra 2016 – vám 
Všeobecná zdravotná poisťovňa v rámci služieb 
ePobočky pripomína aj dôležité dátumy týkajú-
ce sa prevencie. S nami by sa vám nemalo stať, 

Od 27. 3. do 15. 4. môžete prispieť:
Na účet SK09 0900 0000 0054 5454 5454
alebo zaslaním ľubovoľnej

SMS na číslo 848
hodnota SMS je 2 €

www.dennarcisov.sk

Nechajte sa obdarovať žltým narcisom a ob-
darujte tých, ktorí nás potrebujú… aby vedeli,
že v tom nie sú sami… Ďakujeme!

VAŠA PREVENCIA V NAŠICH RUKÁCH
Nemáte pamäť na dátumy
a neviete, kedy ste boli naposledy
na preventívnej prehliadke
u svojho všeobecného lekára, zubára, 
gynekológa či iného špecialistu? Nie 
ste si istí, kedy by ste mali absolvovať 
ďalšiu preventívnu prehliadku, 
na ktorú máte nárok z verejného 
zdravotného poistenia? Spoľahnite
sa na nás.

notifi kácií k preventívnym prehliadkam.
Pripomenutie preventívnej prehliadky je len jed-
nou z výhod, ktorú vám ponúka ePobočka v sú-
vislosti s prevenciou. V menu „Zdravie“ nájdete aj 
dôležité informácie týkajúce sa jednotlivých pre-
ventívnych prehliadok vrátane informácie o tom, 
na čo všetko sa má lekár pri prehliadke zamerať
a aké vyšetrenia by mali byť jej súčasťou.
Ak aj vy chcete, aby sme vám automaticky zasie-
lali informáciu o vašom nároku na absolvovanie 
preventívnej prehliadky, aktivujete si vlastné 
konto v ePobočke.

Pravidelné preventívne prehliadky sú 
základom starostlivosti o vaše zdravie!
že na preventívnu prehliadku zabudnete. Jedno-
ducho vás na ňu upozorníme tým, že vám  auto-
maticky zašleme e-mailovú notifi káciu a správu 
do schránky správ. Od septembra do marca sme 
už našim poistencom zaslali viac ako 446-tisíc 
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PREDSTAVUJEME

VYUŽITE SILU OVOCIA
Smoothie alebo zamatový nápoj zo šetrne 
mixovaného ovocia a zeleniny je pre mnohých 
neoceniteľný životabudič a fantastický spôsob, ako 
si na jar prečistiť, naštartovať organizmus. Tento 
zázračný nápoj s vysokým obsahom antioxidantov 
pomáha prekonávať únavu či posilňovať imunitu. 
O tom, že aj zdravý nápoj môže výborne chutiť, sa 
vás pokúsi presvedčiť Michaela Ježíková z HAM-PI. 
Pripravila si pre vás čučoriedkový smoothie detox.

Čo budeme potrebovať? 

•  hrnček čučoriedok (čerstvé alebo mrazené)
•1 banán, môže byť aj zmrazený, dodá
  krémovosť a smotanovosť
•  2 – 3 jablká (umyté, nakrájané, so semienkami
  a tvrdšími časťami, vynechávame iba drevené      
  časti)
• 1/2 pohár kokosového mlieka (alebo iné
    rastlinné: mandľové, kešu, sójové)
•  ½ pohára kokosovej vody (ak nemáme
   k dispozícii, môžeme použiť bežnú vodu)
•  zmes semienok – 1 lyžičku (ľanové, konopné,   
  chia, tekvicové), použijeme, aké máme doma

Všetky ingrediencie rozmixujeme do krémova
a môžeme podávať. 

Čo
si dávame do tela?

 Čučoriedka je malý modrý zázrak, silný anti-
oxidant, ktorý zlepšuje zrak.
 Banán je božské ovocie plné minerálov, najmä mag-

nézia, vďaka ktorému sa znižuje krvný tlak. Obsahuje veľa 
vlákniny a zlepšuje náladu. 
 Jablká chránia naše srdce a sú prevenciou proti rakovine, 
Alzheimerovej i Parkinsonovej chorobe. Obsahujú veľa vlákni-
ny, zlepšujú krvný obeh.
 Kokosové mlieko je bohaté na živiny, zdravé tuky a má 

antibakteriálny účinok. Posilňuje imunitu.
 Semienka sú bohaté na minerály, vlákninu, 

živiny, regulujú hladinu cukru v krvi
a znižujú cholesterol.

KÚPEĽNÝ HOTEL MINERÁL 
ZDRAVIE A KOMFORT ZA UVÁDZACIE CENY
Domov si odnesiete zdravie, oddýchnete si v komfortných izbách a druhý dych 
chytíte po príchode z hotelového wellness. Takto nejako to chodí
pri absolvovaní liečebného či preventívneho pobytu v poslednom prírastku
do našej kúpeľnej rodiny. Vitajte v Kúpeľnom hoteli Minerál, kde si užijete 
zdravie a relax za uvádzacie ceny. Už aj pre poistencov skupiny B.

Len tento rok prešiel tento kúpeľný hotel pod 
správu Kúpeľov Dudince. No už pár rokov sa 
poctivo pripravoval na zabezpečenie kúpeľnej 
liečby, akú naši klienti poznajú z liečebných do-
mov Smaragd a Rubín. Minerál má šťastie – aj 
jeho klienti môžu absolvovať liečbu minerálnou 
vodou i využiť časť procedúr priamo v hoteli. 
Pre poistencov skupiny B je táto možnosť prí-
jemným osviežením ponuky liečebných zaria-
dení.

Ako to v Mineráli chodí a ako sa ďaleko 
nikam nechodí
Ubytujete sa v pekných moderných izbách – 
Minerál ponúka jednolôžkové, dvojlôžkové 
izby, ale aj priestranné apartmány a priamo
v hoteli absolvujete aj vstupné lekárske vyšetre-
nie. Potom sa začína oddych spojený s liečbou.
Aby toto miesto neslúžilo len na ubytovanie, 
časť balneoterapie je priamo v kúpeľnom ho-
teli. Súčasťou liečebných procedúr sú, samo-
zrejme, aj minerálne vane alebo pobyt v mi-
nerálnom vírivom bazéne. To je zabezpečené 
v Liečebnom dome Rubín. Nebojte sa vzdiale-
nosti, na rovinu priznávame, že je to necelých 
400 metrov, ktoré prejdete rovno cez príjemný 
a upravený kúpeľný park. Máte teda ďalšiu pro-

cedúru zadarmo – nenáročnú prechádzku a po-
byt na čerstvom vzduchu.

Pohodlie robia maličkosti 
Hostí v Kúpeľnom hoteli Minerál nielen liečime, 
ale sa o nich aj príkladne staráme. Pri pobyte 
v tomto komfortnom zariadení je samozrej-
mosťou župan zadarmo, klíma na každej izbe, 
príjemné wellness, lobby bar, ale aj zaujímavá 
služba – slender štúdio, ktoré vám pomôže 
spevniť svaly a rozhýbať boľavé telo bez zbytoč-
nej námahy. A to všetko v centre mesta, odkiaľ 
to nemáte ďaleko za nákupmi, prechádzkami či 
prírodou v neďalekom lesoparku.

Kúpele na skúšku
Ak si chcete vyskúšať, ako to na samotnom lie-
čení bude vyzerať, využite možnosť víkendové-
ho pobytu priamo v Mineráli. Vybrať si môžete 
z víkendových alebo preventívnych pobytov. 
Pri liečbe poistencov v skupine B nezabudni-
te navštíviť náš web www.kupeledudince.sk
a pozrieť si aktuálne informácie aj cenové zvý-
hodnenia, ktoré sme si pre váš lacnejší, no kom-
fortný pobyt pripravili.
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VYSPITE SA DOSÝTOSTI
Krátkodobú nespavosť pozná dnes takmer každý. Je rozšírená,
pretože býva sprievodným príznakom širokého spektra telesných
aj psychických ťažkostí. Signalizuje nerovnováhu v organizme, 
preťaženie, stres, sprevádza nás počas ťažkých životných období,
ale upozorňuje aj na nevhodný životný štýl a naše vnútorné konfl ikty.
Čo je však predpokladom zdravého a osviežujúceho spánku, nám 
prezradí hlbinná terapeutka a lektorka stres manažmentu Radka Olajos.

Čo je nespavosť?
Typickým príznakom nespavosti je podľa Rad-
ky Olajos „predĺžený čas zaspávania, budenie sa 
počas noci a následný problém znovu zaspať, ale 
aj skoré prebúdzanie či ich kombinácia. Spánok 
by sa mal dostaviť do 20 – 30 min. od uloženia 
sa. Trvať má tak dlho, aby prebehli počas spánku 
všetky fázy spánku opakovane. Čiže je nutné spať 
niekoľko hodín neprerušovane. Niekomu na to, 
aby sa ráno prebúdzal plný energie, stačí 5 hodín, 
inému 9 hodín. Naša potreba spánku sa mení aj 
podľa ročných období, veku, typu práce, našej 
energie, zdravia, ale aj vonkajších okolností. 
Za nespavosť môžeme považovať aj taký stav, keď 
nám kvalita spánku neprináša dostatok energie, 
ktorá by nám mala vydržať počas celého dňa.“

Aké sú príčiny nespavosti?
Spúšťačom nespavosti môže byť takmer čokoľ-
vek. Jednou z príčin je aj zmena životného štýlu, 
pri ktorom si môžeme narušiť spánkový rytmus. 
Z bežného opakovaného ponocovania (štú-
dium, zábava, nočné zmeny) pod vplyvom úna-
vy človek zaspí počas dňa a večer, keď si aj praje 
zaspať, jeho telo nemá potrebu sa utlmiť, a tak 
časť noci opäť prebdie. „Neskôr sa zo zvyku sta-
ne začarovaný kruh, ktorému však môže pomôcť 
úprava režimu,“ potvrdzuje Radka Olajos. „Ne-
spavosť je tiež príznakom väčšiny psychických 
porúch. Denné podriemkavanie a mikrospánky 
nás neosviežia. Zväčša bývajú následkom ne-
dostatku energie, keď organizmus „vypne“, aby 
mohol na chvíľu regenerovať alebo aspoň znížil 
výdaj energie. Uponáhľanosť, stres a tlačenie
na seba nás vysiľujú. V súčasnosti sa objavuje 
viac ľudí s nespavosťou  spôsobenou preťažením.  
Aktívnych ľudí, orientovaných na výkon, často 
trápi, že nezaspia na povel. Nejde to. Náš mozog 
a celý organizmus potrebuje najskôr znížiť obrát-
ky, dostať sa do prípravnej fázy na plnohodnotný 
spánok,“ radí Radka Olajos.

Čo robiť pre dobrý spánok
 „Zamerajte sa na súvislosti. Nespavosť neprichá-
dza náhodou. Upozorňuje na nerovnováhu v or-
ganizme alebo v psychike. Siahať hneď po tablet-
kách na spanie nie je práve najšťastnejšie riešenie 
tohto problému,“ myslí si Radka Olajos. „Je to len 
akýsi únik pred riešením skutočných problémov, 
ktoré nespavosť privodili. Vo väčšine prípadov 
uvoľniť sa pred spánkom môžeme účinnejšie 
a blahodarnejšie pomocou iných techník, metód 
a bylín, ktoré nemajú vedľajšie účinky.“ Pri dlhotr-
vajúcej nespavosti, ktorá trvá dlhšie ako niekoľko 
týždňov, je však nutné navštíviť lekára, pretože je 
nevyhnutné vylúčiť iné choroby, na ktoré orga-
nizmus upozorňuje nespavosťou. Ešte pred tým, 
než vyhľadáte pomoc psychológa, lekára alebo 
spánkové laboratórium, by ste mali podľa Radky 
Olajos vyskúšať spánkovú hygienu:

Čo spôsobuje nespavosť
Nedostatok spánku vedie k emočnej nestabilite, 
zníženej citovej angažovanosti, k depresívnym 
príznakom. Typický je aj úbytok energie, ne-
schopnosť podať primeraný výkon v práci, apa-
tia, negatívne myslenie a pesimizmus. Prehlbuje 
úzkostné stavy, neschopnosť sa sústrediť a udr-
žať pozornosť. Následkom dlhodobej nespavosti 
býva syndróm vyčerpania, ale aj precitlivenosť. 
Medzi ďalšie najčastejšie riziká patrí priberanie 
(nedostatok energie kompenzujeme jedlom) 
a zvýšená náchylnosť ku kardiovaskulárnym 
ochoreniam.

1. Režim, ticho a tma. Ľahnúť si najneskôr
o 22.00 hod. a ráno vstávať skoro aj cez víkend
v rovnakom čase +/−15 min. Počas dňa sa fyzicky dosta-
točne vyčerpať, ale nie preťažiť. Odporúča sa primeraný 
šport, vychádzky alebo fyzicky menej náročná práca 
či práca v záhrade. Cez deň byť aktívny, aby sme v noci 
mohli pokojne odpočívať. Lepšie sa zaspáva, ak je človek 
príjemne unavený. 

2. Večerať ľahké jedlá, najesť sa do polosýta, ob-
medziť sacharidy na večeru.

3. Príjemné a bezpečné miesto na spánok. K tomu 
patrí dobrá posteľ, pokojné a bezpečné prostredie. Taktiež 
záleží aj na tom, s kým sa delíme o spálňu. Spávať ved-
ľa človeka, ktorý ma hnevá, mám s ním kon� ikty, nie je 
práve ideálne.

4. Tri hodiny pred spaním sa nezaoberať znepo-
kojivými vecami (vlastné či cudzie nešťastie, horory, 
nerozvíjať negatívne vízie o svojej budúcnosti), naopak, 
čas venujte príjemným a pokojným činnostiam, relaxácii, 
kúpeľu, fyzickým dotykom. Čomukoľvek, čo máte radi.

5. Zaspávajte s pozitívnou myšlienkou. Uvedomte 
si, čo pekné ste zažili počas dňa. Buďte vďační za to, čo 
sa vám dostáva. Spomeňte si, čo potešujúce vás čaká 
ďalší deň.

6.  Teplota – spať by sa malo v chladnejšom prostredí, 
ideálne pod 19 °C, záleží však na ročnom období. Ak nám 
je príliš teplo, ťažšie sa nám zaspáva. Ak je príliš studené 
prostredie, je dobré, aby sme mali teplé oblečenie alebo 
aspoň hrejivé ponožky a dobrú perinu.

7. Nechoďte spať nahnevaní, rozrušení. O tom, čo 
vás trápi, konštruktívne komunikujte, naučte sa púšťať to 
nepodstatné. Vyriešte problémy, kým si ľahnete do poste-
le, alebo sa ich naučte večer pustiť a ráno sa k nim vrátiť
s čistou hlavou.

8. Objavte, čo vám prospieva a prispieva k lepšiemu 
spánku, a robte to pravidelne. 

9. Masáž chodidiel pred zaspávaním. Nasucho, 
ale ešte lepšie levanduľovým esenciálnym olejom alebo 
iným prípravkom určeným na podporu spánku.

10. Zaraďte si prípravu na spánok do svojho režimu. 
Okrem osobnej hygtieny by sme mali k čisteniu zubov pri-
dať aj očistenie, vyprázdnenie svojej mysle. Zaspáva sa tak
lepšie.
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Novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení prináša najmä 
zmeny, ktoré odbremenia poistencov od viacerých oznamovacích 
povinností. Tu sú najdôležitejšie novinky pre klientov.

ZMENY PRE POISTENCOV  
A PLATITEĽOV POISTNÉHO OD 1. 1. 2017

ZMENY PRE SZČO
Od 1. 1. 2017 sa rušia nasledujúce povinnosti 
SZČO:
- povinnosť písomne vykázať výšku preddav-
ku na poistné do 8 dní odo dňa vzniku povin-
nosti platiť poistné ako SZČO 
- povinnosť písomne vykázať výšku preddavku 
na poistné do 8. januára kalendárneho roka, 
ak táto SZČO zmenila zdravotnú poisťovňu.

Údaje potrebné na určenie výšky preddavku 
na poistné pri zmene zdravotnej poisťovne si 
medzi sebou vymieňajú zdravotné poisťovne.

NOVÁ POVINNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA 
Od 1. 1. 2017 vznikla platiteľom (zamestná-
vateľom) povinnosť v listinnej alebo elektro-
nickej podobe zaslať opravené nesprávne 
vykázané údaje v mesačnom výkaze alebo 
oznámení zamestnávateľa o poistencoch 
pri zmene platiteľa poistného na základe 
chybového protokolu zaslaného zdravot-
nou poisťovňou do 30 dní odo dňa jeho 
doručenia. Chybovým protokolom sa ro-
zumie výstup zo spracovania mesačného 
výkazu alebo oznámenia zamestnávateľa 
o poistencoch pri zmene platiteľa poistné-
ho, v ktorom sú zosumarizované chyby me-
dzi vykázanými alebo oznámenými údajmi 
a údajmi evidovanými zdravotnou poisťov-
ňou v informačnom systéme.

VIETE, ŽE?
Poistenec
Zánik vybraných oznamovacích povinností
Poistencom, ktorí sú štátnymi občanmi Sloven-
skej republiky a majú v SR trvalý pobyt, zaniká 
povinnosť oznámiť zmenu mena, priezviska, 
rodného čísla a trvalého pobytu. Tieto informácie 
VšZP získava prostredníctvom Registra fyzických 
osôb (ďalej len „RFO“) na dennej báze.

Zrušenie povinnosti poistenca vrátiť 
zdravotnej poisťovni preukaz
V prípade zmeny zdravotnej poisťovne alebo 
zániku skutočností zakladajúcich účasť na verej-
nom zdravotnom poistení sa od 1. 1. 2017 ruší 
povinnosť poistenca vrátiť preukaz poistenca 
pôvodnej zdravotnej poisťovni. Poistencom za-
nikajú aj ďalšie povinnosti súvisiace so zmenou 
poisťovne. Ide napríklad o povinnosť poisten-
ca oznámiť svojmu lekárovi zmenu zdravotnej 
poisťovne.

Zmeny pri oznamovaní niektorých kategórií, 
kde je platiteľom štát
Poistenci, za ktorých je platiteľom poistného štát 
a majú zo zákona povinnosť oznámiť vznik tohto 
platiteľa zdravotnej poisťovni, už k tlačivu ozná-
menie poistenca platiteľa poistného neprikla-
dajú Čestné vyhlásenie, ale sú povinní predložiť 
údaje a doklady špecifikované pri jednotlivých 
kategóriách v § 11 ods. 7 písm. g, j, k, l, r zákona.
Ostatné štátne kategórie nie sú poistenci povinní 
zdravotnej poisťovni oznamovať, pretože tieto sú 
zdravotnej poisťovni oznamované elektronicky.

Rozšírenie okruhu osôb, ktoré môžu byť 
verejne zdravotne poistené na území SR
Verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, 
ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky, ak je nezaopatrené dieťa s povolením 
na pobyt na území Slovenskej republiky, ktoré 
má verejne zdravotne poisteného na území Slo-
venskej republiky aspoň jedného zákonného zá-
stupcu alebo fyzickú osobu, ktorej bolo zverené 
do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.

Platiteľ poistného
Zrušenie maximálneho vymeriavacieho 
základu 
Zrušenie maximálneho vymeriavacieho zák-
ladu sa bude týkať príjmov zo zamestnania, 
príjmov z podnikania, kapitálových príjmov 
a ostatných príjmov, kde poistenec zaplatí 
preddavky, resp. poistné z celého vymeriava-
cieho základu. 
Zrušenie maximálneho vymeriavacieho zák-
ladu sa nevzťahuje na dividendy z účtovného 
obdobia od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2016.

Zmeny v platení odvodov z dividend
Z dividend zo zisku z účtovného obdobia, kto-
ré sa začalo od 1. 1. 2017 a neskôr, sa už zdra-
votné odvody platiť nebudú. Podiely zo zisku 
z účtovného obdobia od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2016 
naďalej vstupujú do vymeriavacieho základu 
na zdravotné poistenie, pričom na tieto príj-
my sa vzťahuje maximálny ročný vymeriavací 
základ, t. j. 60-násobok priemernej mesačnej 
mzdy spred dvoch rokov. Zároveň platí, že táto 
suma maximálneho vymeriavacieho základu sa 
alikvotne upraví o obdobie poistenia v cudzine.
Pokiaľ ide o režim platenia z dividend z účtov-
ného obdobia od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2016, 
t. j. či už preddavkovo, alebo na základe ozná-
menia poistenca, platia rovnaké pravidlá ako 
platili do 31. 12. 2016.
Výška preddavku z dividend z účtovného ob-
dobia od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016, ktoré budú 
vyplatené po 1. 1. 2017, platí rovnaká, ako aj 
do 31. 12. 2016, a to najviac 14 % zo 60-násobku 
priemernej mesačnej mzdy.

Povinnosť uvádzať pri platbách variabilný 
a špecifický symbol
Platiteľ poistného je povinný pri platení poist-
ného platbu identifikovať variabilným symbo-
lom určeným zdravotnou poisťovňou a pri pla-
tení preddavku na poistné po lehote splatnosti 
aj špecifickým symbolom.

Pri platení nedoplatku na poistnom je platiteľ 
poistného povinný platbu identifikovať varia-
bilným symbolom a špecifickým symbolom ur-
čeným zdravotnou poisťovňou.
Ak platiteľ poistného neidentifikuje platbu vyš-
šie uvedenými identifikátormi, môže zdravotná 
poisťovňa, ak ju nevie jednoznačne identifikovať, 
určiť spôsob zaevidovania a priradenia platby 
k rozhodujúcemu obdobiu.

Zmeny v zozname dlžníkov
Za dlžníka sa bude považovať platiteľ  
poistného/poistenec, ktorý nezaplatil pred-
davky na poistné za tri mesiace, nedoplatok 
alebo pohľadávku na poistnom, ktorú bol 
povinný uhradiť odo dňa vzniku skutoč-
nosti zakladajúcej vznik verejného zdra-
votného poistenia do dňa potvrdenia pri-
hlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou, 
v celkovej sume vyššej ako 100 eur. Na rozdiel 
od doterajšej právnej úpravy sa teda zvýšila 
suma pohľadávky na zaradenie do zoznamu dlž-
níkov z pohľadávky nad 10 eur na pohľadávku 
nad 100 eur.

Preplatok do 5 eur
V prípade, ak u platiteľa poistného/poistenca 
alebo jeho právneho nástupcu eviduje zdra-
votná poisťovňa preplatok na preddavku na 
poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania 
zaplatených bez právneho dôvodu alebo časť 
presahujúcu správnu výšku preddavku na po-
istné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania 
v sume nižšej ako 5 eur, nemá povinnosť tento 
preplatok vrátiť.

Zmena v definícii zárobkovej činnosti
Od 1. 1. 2017 sa za zamestnanca na účely zdra-
votného poistenia nepovažuje fyzická osoba, 
ktorá poberá odmenu za výkon funkcie pred-
sedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, 
predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre re-
ferendum a sčítacieho komisára.
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MÁTE  DLH A NEMÔŽETE HO TERAZ 
ZAPLATIŤ? VYUŽITE MOŽNOSŤ 
SPLÁTKOVÉHO KALENDÁRA

AKÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ 
SME PRE VÁS „NAKÚPILI“? 
SKONTROLUJTE SI TO VO VAŠOM 
ÚČTE POISTENCA!

Čo pre to treba urobiť? 

VšZP môže uzavrieť splátkový kalendár 
s platiteľom poistného/poistencom 
v zmysle platnej legislatívy, ak:
•  písomne požiada o splátkový kalendár
• je schopný riadne uhrádzať splátky 
splátkového kalendára súčasne 
s preddavkami na poistné.

Výhody splátkového kalendára v prípade 
jeho plnenia načas a v správnej výške:
•  splátkovým kalendárom sa platiteľ poistného/ 
/poistenec vyhne exekučnému konaniu, ktoré je 
pre neho finančne nevýhodnejšie,
•  po celý čas splácania dlhu prostredníctvom 
splátkového kalendára má poistenec nárok  
na plnú zdravotnú starostlivosť, hoci je evido-
vaný ako dlžník.

V prvom rade overiť si, či máte vo VšZP nahlá-
sené správne kontaktné údaje, a doplniť údaje, 
ktoré sú dôležité pre správny výpočet ročného 
zúčtovania poistného za rok 2016. Môžete tak 
urobiť prostredníctvom ePobočky, poštou ale-
bo priamo na klientskom pracovisku VšZP.
Dôležitým údajom, ktorého zmenu si má poiste-
nec/platiteľ poistného nahlasovať, je číslo ban-
kového účtu. Len tak vám VšZP môže prípadný 
preplatok vrátiť na váš aktuálny účet v banke. 

Podmienky uzatvorenia splátkového kalen-
dára:
• platiteľ poistného/poistenec musí mať splnené 
všetky ostatné povinnosti (napr. oznámeného 
platiteľa poistného, predložené mesačné výkazy 
a pod.),
• splátkový kalendár sa uzatvára najviac 
na 9 mesiacov po predchádzajúcej úhrade 
vo výške 40 % z dlhu evidovaného ku dňu po-
dania žiadosti, ktorá musí byť uhradená v lehote 
do 15 kalendárnych dní po podaní žiadosti.

Nevyhovujú vám podmienky uzatvorenia 
splátkového kalendára?

Ak sa platiteľ poistného alebo poistenec 
nachádzajú vo veľmi nepriaznivej finanč-
nej situácii, je možné tieto podmienky 
upraviť. Podrobnejšie informácie mu po-
skytne príslušná pobočka na požiadanie 
po posúdení konkrétneho prípadu.

ROČNÉ ZÚČTOVANIE  POISTNÉHO 
SA BLÍŽI – NA ČO BY STE NEMALI 
ZABUDNÚŤ?

Na doručovanie výsledkov ročného zúčtovania 
poistného je taktiež dôležité, aby ste zdravotnej 
poisťovni oznámili svoju kontaktnú adresu. 
Ak ste v minulom roku boli poistený/-á aj v cu-
dzine, nezabudnite najneskôr do 31. 3. 2017 
preukázať zdravotnej poisťovni túto skutočnosť 
potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine.
Skontrolujte si tiež, či máte na celé obdobie 
roka 2016 určeného platiteľa poistného. Ak nie, 
urýchlene tento údaj doplňte, predídete tak prí-

padným nedorozumeniam pri výpočte ročného 
zúčtovania. Ak tak neurobíte do 31. 5. 2017, bude 
vás zdravotná poisťovňa v súlade s § 19 ods. 
4  zákona č. 580/2004 Z. Z. o zdravotnom poiste-
ní považovať za tzv. samoplatiteľov. 
Poistenci, ktorí mali v roku 2016 vyplatené 
dividendy za účtovné obdobie roka 2011 ale-
bo 2012, prípadne mali vyplatené dividendy 
právnickou osobou so sídlom mimo územia SR 

Pre tých, ktorí ešte nevedia, že aj v zdravotnej 
poisťovni majú svoj osobný účet poistenca: Áno, 
tak ako v banke, aj v zdravotnej poisťovni si 
môžete skontrolovať, koľko a za čo poisťovňa 
zaplatila vašim lekárom za vašu zdravotnú 
starostlivosť. Vo výpise z osobného účtu pois-
tenca nájdete podrobné informácie o tom, kedy 
ste boli u akého lekára, aké vyšetrenia ste absol-
vovali, aké lieky alebo zdravotnícke pomôcky 
vám predpísal, koľko za ne zaplatila poisťovňa či 
aká bola výška vášho doplatku. Tieto informácie 
môžete, samozrejme, ako zákonný zástupca zís-
kať aj za vaše dieťa.

Pre tých, ktorí už túto službu využívajú a pravi-
delne si svoje účty kontrolujú:
Ďakujeme, pretože aj s vašou pomocou sa 
nám darí odhaľovať prípady, ktoré by sa ne-
mali stávať, ale stávajú sa. Napríklad z výpisu 
zistíte, že zdravotná poisťovňa za vás uhradila 
liečbu, ktorú ste neabsolvovali, lieky, ktoré vám 
lekár nepredpísal, či preventívnu prehliadku, na 
ktorej ste neboli.
Čo robiť, ak zistíte nezrovnalosti vo svojom 
osobnom účte?
Oznámte to svojej zdravotnej poisťovni, ktorá 
môže u lekára urobiť kontrolu.

Ako najrýchlejšie získate výpis z účtu pois-
tenca?
Ak ste poistencom VšZP, najrýchlejšie sa dosta-
nete k informáciám zo svojho osobného účtu 
prostredníctvom ePobočky. 
Stačí si kliknúť na internetovú stránku 
www.vszp.sk, na odkaz vpravo hore ePobočka. 

za účtovné obdobie, ktoré sa začalo po 1. 1. 
2013, by nemali zabudnúť, že do 31. 5. 2017 im 
plynie lehota na oznámenie týchto príjmov. Tla-
čivo Oznámenie o výške príjmu za rok 2016, 
na ktorom si môžu poistenci tieto príjmy ozná-
miť, bude aj tento rok sprístupnené na interneto-
vej stránke www.vszp.sk a bude ho možné doru-
čiť osobne alebo zaslať poštou.

Následne potvrdíte tlačidlo Zaregistrujte sa.  
Po vyplnení potrebných údajov si zvolíte spôsob 
doručenia GRID karty (bezpečnostný predmet 
potrebný na overenie) buď osobne, alebo poš-
tou. Samotná registrácia v ePobočke je interak-
tívna a nezaberie viac ako dve minúty.
Ak ste si už v minulosti vytvorili konto na prístup 
do elektronických služieb VšZP, do ePobočky 
sa môžete prihlásiť aj týmto existujúcim kon-
tom. Po prihlásení už len zadáte svoju žiadosť 
o výpis z účtu a maximálne do hodiny ho máte vo 
 svojej schránke. V jednom výpise z účtu je mož-
né zobraziť údaje v rozsahu 12 mesiacov. Treba 
pritom počítať s dvojmesačnou lehotou, počas 
ktorej prebieha vykazovanie a úhrada zdravotnej 
starostlivosti. To znamená,  že napríklad o údaje 
za marec 2017 môžete požiadať o 2 mesiace ne-
skôr, teda v máji 2017.  

Po doručení výpisu do vašej schránky si ho stiah-
nite do svojho počítača, ak tak neurobíte, bude 
do 30 dní z vašej schránky vymazaný. Daná 
funkčnosť vám nespôsobí žiadne komplikácie, 
pretože môžete znovu požiadať o akýkoľvek, aj 
starší výpis a do jednej hodiny od podania žia-
dosti ho budete mať v ePobočke opätovne pri-
pravený na stiahnutie.
Ak žiadosť podáte elektronicky, výpis z účtu pois-
tenca máte zadarmo. 

O výpis z účtu poistenca môžete požiadať aj pí-
somne, a to v ktorejkoľvek pobočke VšZP alebo 
poštou. V zmysle platnej legislatívy je poplatok 
za vydanie „papierového“ výpisu z účtu poisten-
ca 0,66 €.
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Rakovina ma naučila byť 
sama sebou
Ich príbehy majú často podobný rukopis. Akoby ten istý príbeh,  
s tou istou zápletkou, dejom i vyvrcholením ožíval na „javisku život“ 
znova a znova. Menia sa len osoby a obsadenie, kulisy a „diváci“. 
A predsa je každý príbeh iný… neopakovateľný… mení totiž nielen 
životy žien s rakovinou prsníka, ale aj ich samotné.
Každá skúsenosť, ktorá ťa prinúti zastať a pozrieť sa do tváre 
strachu, ti vraj dodá silu, odvahu a vieru v samého seba. Michaela 
Krbaťová z Martina takúto skúsenosť má a ako sama hovorí, dnes 
je z nej vďaka rakovine iný človek.

RAKOVINA VRAJ NEBOLÍ… 
MŇA BOLELA
Miškin život obrátila choroba naruby pred štyrmi 
rokmi. V prsníku si nahmatala malú hrčku. Spo-
čiatku jej nevenovala veľkú pozornosť a sama 
so sebou sa dohodla, že ju bude pár dní pozor-
nejšie sledovať. Nepatrí k ženám, ktoré hneď 
robia „z komára somára“. Navyše, bola predsa ne-
dávno na preventívnej prehliadke a všetko bolo 
v poriadku, tak načo sa hneď znepokojovať. Hrč-
ka sa však začala bolestivo ozývať a ona sa roz-

hodla rozptýliť pochybnosti, ktoré sa jej začínali 
zmocňovať, u svojej gynekologičky. „Nebojte sa, 
to nie je na onkológiu,“ ubezpečovala ma lekár-
ka a ja som nemala žiaden dôvod neveriť jej. 
„Dala mi nejaké homeopatické kvapky a poslala 
ma domov,“ začína rozprávať svoj príbeh Miška. 
„Hovorí sa, že rakovina nebolí, ale mňa bolela. 
Asi o dva týždne som preto opäť išla k lekárke 
a trvala na sonografickom vyšetrení. Lekárke, 
známej odborníčke, ktorú na vyšetrenie prizva-
li, sa nález nepozdával. To nevypovedané, čoho 
som sa obávala, začalo zrazu dostávať čoraz re-
álnejšie kontúry.“

TUŠILA SOM, ŽE TO BUDE 
NIEČO ZLÉ
Aj následné mamografické vyšetrenie potvrdi-
lo, že v prsníku je „niečo“, čo by tam nemalo byť. 
Preto ju okamžite poslali na biopsiu, pri ktorej jej 
z prsníka odobrali vzorky. „Tušila som, aký bude 
výsledok. A hoci som v tej chvíli zúfalo potrebo-
vala trochu nádeje a povzbudenia, lekár, ktorý 

si pozrel predchádzajúce vyšetrenia, mi len stro-
ho zahlásil – to bude zhubné. Viem, že lekár musí 
mať od niektorých vecí profesionálny odstup, 
ale pacient to vníma inak… veď mu ide doslova 
o život,“ hovorí Miška. Do dvoch týždňov ju ope-
rovali. V nemocnici v Martine mala našťastie 
spriaznenú dušu, veľmi dobrú kamarátku – ses-
tričku, ktorá jej so všetkým pomáhala, radila 
a povzbudzovala ju. „Aj vďaka nej som bola v tých 
najlepších rukách. A bola to práve ona, kto mi 
po operácii prišiel povedať, že predbežné výsled-
ky sú sľubné. Z prsníka mi odstránili nielen nádor 
a jeho okolie, ale vybrali mi aj 3 uzliny. Všetky boli 
negatívne. Diagnóza znela – duktálny karcinóm. 
Naozaj sa zdalo, že všetko zlé je už za mnou. Ne-
bolo. Histológia, ktorá to mala definitívne potvr-
diť, ukázala niečo iné.“

„TO NEVYPOVEDANÉ, 
ČOHO SOM SA OBÁVALA, 
ZAČALO ZRAZU 
DOSTÁVAŤ ČORAZ 
REÁLNEJŠIE KONTÚRY.“
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ODSTRÁNENIE 
PRSNÍKA BOLO 
MENŠÍM ZLOM 
Nádor, ktorý Miške vybrali, mal v sebe skrytý 
ďalší, lobulárny nádor. Ten bol omnoho agresív-
nejší a hrozilo, že sa môže veľmi rýchlo rozšíriť 
do ďalších častí prsníka. „Nemala som na výber, 
obetovať prsník bolo jednoducho menším zlom 
ako riskovať, že sa rakovina rozšíri. Na základe 
odporúčania primára som podstúpila kompletnú 
mastektómiu. Odstránili mi pri nej vnútro prsníka 
a súčasne doň hneď vložili silikónový implantát,“ 
vysvetľuje.
Poznáte ženu, ktorá by sa ľahko zmierovala

so stratou prsníka? Je nielen symbolom žen-
skosti… je to aj o sebavedomí ženy, jej prirodze-
nej túžbe páčiť sa a tiež snahe opäť sa zaradiť
do „normálneho“ života. Preto je v takýchto prí-
padoch rekonštrukcia prsníka, osobitne u mla-
dej ženy, taká dôležitá. Keď Miške o dva mesia-
ce neskôr z preventívnych dôvodov odporučili
aj odstránenie a rekonštrukciu druhého prsníka, 
už vedela, do čoho ide. „Nové“ prsia boli aj pre 
ňu ďalším dôkazom toho, že rakovina nemá len 
konce, ale aj začiatky. A to je vždy dobrá devíza.

AMAZONKA
Z MARTINA
Miške rakovina otvorila 
oči aj iný svet. Naučila sa, 
že chorobu treba najskôr 
prijať, len tak ju dokáže-
me pochopiť a bojovať
s ňou. Nie, to nie je o ne-
jakom zmierení sa s osu-
dom. Práve naopak. Je to 

predovšetkým o zmene myslenia a „dešifrovaní “ 
toho, čo nám chce choroba naznačiť. „Sebaľútosť, 
strach, beznádej, obviňovanie iných… to všet-
ko má pri hľadaní tohto odkazu svoje miesto. Je 
to prirodzené, každý sa s ochorením vyrovnáva
po svojom. Nie je to jednoduché…“
Dnes Miška radí a pomáha ženám, ktoré sa ocitli 
v podobnej situácii ako ona pred štyrmi rokmi. 
Keď vám lekári oznámia zdrvujúcu diagnózu a vy 
zrazu neviete, čo máte robiť, čo vás čaká, na čo 
sa máte pripraviť. Všetky Amazonky si tým pre-

šli. Aj preto sú si oporou v rámci rovnomenného 
občianskeho združenia a delia sa o svoje skúse-
nosti, poznatky, pocity… Práve vďaka Miške a jej 
kamarátke Alenke začali Amazonky rozvíjať svoje 
aktivity aj v Martine, kde sympatická mladá žena 
žije. „Sú medzi nami naozajstné priateľstvá, spe-
čatené rovnakou životnou skúsenosťou. Človeka 
s touto chorobou naozaj pochopí len ten, kto to 
sám zažil. Lekári na vás nemajú čas, pacientov je 
veľa, vaši blízki zrazu nevedia, ako sa k vám majú 
správať, aby vás nezranili, internet je plný kade-
jakých „zaručených“ návodov a vy máte pocit, 
že ste v tom všetkom úplne stratená. Aj preto sú 
naše onko priateľstvá také silné,“ hovorí Amazon-
ka Miška.

RAKOVINA MA ZMENILA, 
POCHOPILA SOM JEJ 
ODKAZ

O svojej osobnej skúsenosti s rakovinou ho-
vorí s veľkou dávkou pokory i vďaky. Pre-

tože ju zmenila a dnes je z nej iný človek. 
Žena, ktorá vie, čo chce, a ktorá sa naučila 

povedať aj „nie“. Už vie, že nemusí byť
vo všetkom dokonalá – dokonalá mat-

ka, manželka, priateľka, kolegyňa. Na-
učila sa popri všetkých, na ktorých 

jej záleží, konečne myslieť aj sama 
na seba a mať sa rada. To bol ten 
odkaz, ktorý jej rakovina poslala. 

A ona ho pochopila.
Dnes sa dokáže tešiť z tých 

najobyčajnejších vecí na sve-
te, pretože vie, že vôbec 

nemusia byť samozrejmé. 
„Život je o tých každo-
denných maličkostiach,
ktoré nás robia šťastnými,
o tom, že vás niekto chytí
za ruku, že milujete
a ste milovaná, že máte 
šancu vidieť rásť svoje 

dve úžasné dcéry, že vás
niekto potrebuje, že sa máte

s kým naobedovať, že presne 
viete, čo je v živote dôležité, 

že môžete byť sama sebou…
a vôbec, že vám bolo dopriate do-

spieť k tomuto poznaniu.“
- ami -
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Veronika Vadovičová  
„Prekážky sú na to, aby sa prekonávali“

Päťnásobná paralympijská víťazka Veronika Vadovičová prvýkrát držala 
pušku ešte ako dieťa, keď s bratmi strieľala do plechoviek a škatuliek 
od džúsu. Zo zlých dní si ťažkú hlavu nerobí, berie ich ako parťákov 
do bežných dní. Vďaka športu vidí aj iný život ako život dievčatka 
z invalidného vozíka. Veronika Vadovičová je momentálne najúspešnejšia 
hendikepovaná športovkyňa na svete.
Hovorí sa, že streľba je športom, ktorého 
doménou je presnosť a pevné nervy. 
Vystihuje vás táto charakteristika 
aj v súkromnom živote? 
Určite áno. Hlavne presnosť a time managment 
sú mojou profesionálnou deformáciou. Tým, že 
súťaže sa začínajú v určenom čase, čas na výstrel 
je tiež daný. Viem si počas dňa všetko v jednom 
obraze v hlave naplánovať tak, aby som všetko 
hravo zvládla. A tiež ma len tak niečo nevytočí.

Čo je vaším  dennodenným hnacím 
motorom? 
Radosť zo života. Niekedy dostať sa z bodu A  
do bodu B je veľká výzva a také malé dobrodruž- 
stvo. Najmä ak idem do neznámeho prostredia  
alebo na miesta, kde nie je cesta práve bezbariéro- 
vá, ale ja sa tam musím dostať, lebo idem napríklad 
k lekárovi alebo na nejaký úrad. A keď to zvlád-
nem, tak sa cítim ako malý hrdina. Aj niektoré do-
máce práce sú celkom namáhavé dobrodružstvo.



25

ROZHOVOR ROZHOVOR

pre všetkých ľudí s telesným obmedzením. 
To vie málokto. Pre distrofikov, ľudí, ktorí pod-
stúpili amputáciu, trpiacich kvadruparézou 
(čiastočným ochrnutím končatín), kvadruplé-
giou (úplným ochrnutím končatín) i nevidiacich.

Aké to je mať trénera za priateľa a priateľa 
za trénera? 
Hlavne praktické. Trénovať vieme, kedykoľvek 
potrebujeme a chceme. Vie, kedy v čom mi má 
pomôcť, a tak je všetka logistika jednoduchšia. 
Tým, že je to jedna osoba, nerozlišujeme život 
súkromný a pracovný, ale plynie pekne jedno-
liato.

Čo je na tomto športe najťažšie?
Všetko potrebné strelecké vybavenie :o) Väčši-
na športovcov zoberie do tašky plavky, športo-
vé oblečenie, hokejku alebo nejakú „drobnosť“. 
My keď ideme na súťaž, máme so sebou takmer 
50 kg streleckého vybavenia.  

Každý človek má sem-tam deň „blbec“. 
Máte chuť sa niekedy zo zlých dní 
„vystrieľať?“ Pomáha vám to odreagovať 
sa? 
Deň „blbec“ je fajn. Sem-tam ho mávam a vždy 
sa s ním najprv privítam a beriem ho ako 
parťáka do dňa. :o) On potom ako prišiel, tak aj  
odíde. 

Ako vyzerá váš bežný deň? 
Pokojné vstávanie, príprava a cesta na tréning, 
samotný tréning, obed, potom tréning, cesta 

domov, malý nákup, varenie, upratovanie a ve-
čer spánok. To je asi môj najbežnejší deň.

Čo je pre vás najlepší relax? 
Jednoznačne horúci kúpeľ.

5x paralympijské hry, 5 olympijských 
medailí a niekoľko ďalších významných 
ocenení. Všetky tieto ocenenia majú pre vás 
asi aj inú  ako športovú hodnotu...
Šport mi ukázal iný život ako život dievčatka 
na invalidnom vozíku. Dal mi viac sebavedo-
mia, sociálneho vyžitia, naučil ma prekonávať 
a nevzdávať sa. Umožnil mi spoznať veľmi veľa 
skvelých ľudí. To je to skutočné víťazstvo. Nie-
len stupne víťazov. Na svojej prvej paralym- 
piáde v roku 2000 som skončia predposled-
ná. Neodradilo ma to. Práve naopak. Nakoplo 
ma to viac na sebe pracovať. Viac trénovať. Na 
druhej paralympiáde som sa umiestnila niekde 
v strede rebríčka. Až na tretej, po 12 rokoch 
tréningov, som vyhrala prvú paraolympijskú 
medailu. A to neznamená, že už ju budem stále 
vyhrávať. Je za tým veľa rokov každodenných 
tréningov. Šport je ako pokladnička. Najprv 
musíte sporiť, teda trénovať, a až po čase na-
šetríte. Teraz je pre mňa výzva obhájiť tie me-
daily. Čiže uložiť do pokladničky väčšiu sumu 
peňazí. Navyše, nie je to len moja práca. Je za 
tým veľa ľudí, ktorí mi pripravujú podmienky, 
starajú sa o moju kondičku, regeneráciu. Zaria-
ďujú materiálne vybavenie. Vždy sa vyzdvihu-
je iba športovec. Ale v pozadí je mnoho ľudí, 
ktorí tomu športovcovi, teda aj mne, pripra-

vujú podmienky na tréningy a súťaže. Tréner, 
ľudia zo Slovenského paralympijského výboru, 
zo Športového centra polície Ministerstva 
vnútra SR, ľudia od ortopedických a zdravotníc-
kych pomôcok, lekári, kondiční tréneri, v nepo-
slednom rade konštruktéri a technici.

Precestovali ste kus sveta, je miesto, ktoré 
vo vás zanechalo stopu a chceli by ste sa 
tam vrátiť? 
:o) Áno. Slovensko. Vždy, keď sme vonku, veľ-
mi sa teším domov na Slovensko. Veľa ľudí 
nadáva, že sa tu zle žije. Nemyslím si to. Máme 
všetko, čo potrebujeme. Vyvážený pracovný aj 
súkromný život. Vyvážené podmienky na prá-
cu aj relax. Nechcem tým povedať, že sa nedá 
žiť lepšie. Pokrok treba, inak by sme ešte stále 
lovili mamutov, ale mali by sme sa viac pozerať 
na to, ako by sa nám tu žilo lepšie, a nie na to, 
ako žijú v iných krajinách. Niektoré veci zbytoč-
ne prenášame z cudziny k nám, a to naše dobré 
vymieňame za horšie, a to len preto, že to majú 
inde.

Kto je prvý, komu telefonujete, keď sa vám 
niečo podarí?
Obyčajne to býva mama. Potom ľuďom zo Slo-
venského paralympijského výboru a Športové-
ho centra polície Ministerstva vnútra SR, ktorí 
sa starajú o ďalšiu medializáciu.

Kedy ste držali pušku prvýkrát? 
Dávno, pradávno. Ešte ako dieťa, keď som 
s bratmi strieľala do plechoviek alebo škatuliek 
od džúsu. So športovou streľbou som začala 
až na strednej škole.

Barteková, Zuzka Rehák Štefečeková. 
Športová streľba nie je práve typický šport. 
Je to viac o statike, ako o pohybe. Je to veľmi 
technický šport, kde treba veľmi premýšľať 
a mať nad sebou veľkú sebakontrolu. To ma 
na nej zvlášť baví. Od začiatku som strelca 
prirovnávala k pilotovi formuly 1. Tiež sa ne-
pohybuje, ale musí mať volant pod kontrolou, 
aby nehavaroval. Športový strelec zas nesmie 
minúť terč. Navyše, športová streľba je je-
den z mála športov, ktorý je vhodný takmer 

Máte nejaké životné motto, ktorým 
sa riadite? 
Áno, niekoľko. Najobľúbenejšie je „prekáž-
ky sú na to, aby sa prekonávali“. To mi rodičia 
vždy hovorili. A je oveľa príjemnejšie, keď sa 
pri prekážke hneď zamýšľam, ako ju prekonať, 
ako keď sa hnevám a nechám sa ňou zastaviť. 
Prekážky sú pre mňa ako človeka s pohybo-
vým obmedzením na dennom poriadku rov-
nako ako sú pre človeka, ktorý je pohybovo 
v poriadku, určité úkony normálne a rutinou. 
A šport je tiež práve o prekonávaní sa. Takže mám 
to v sebe hlboko zakorenené.

Streľba nepatrí práve medzi typické 
ženské športy, aj keď je ženského rodu. 
Čím Vás upútala? 
Práve naopak. Myslím si, že streľba je vyrovna-
ný šport, pokiaľ ide o pohlavie. My máme do-
konca spojené disciplíny s mužmi. Na Sloven-
sku streľbe vládnu ženy, ako napríklad Danka 
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VšZP PODPORUJE MYŠLIENKU 
DARCOVSTVA ORGÁNOV

Vedeli ste, že

jeden darca orgánov môže zachrániť až 
sedem ľudských životov? Vďaka kampani 
7 životov, do ktorej je zapojená aj 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, 
sa o tom dozvedá čoraz viac ľudí. 

Čo je transplantácia? 
Prenesenie orgánu z tela darcu do tela príjemcu 
s cieľom náhrady zlyhávajúceho orgánu. 
» u pacientov so zlyhávajúcim orgánom je jedi-
nou a poslednou možnosťou liečby 
» transplantácie zachraňujú ľudské životy 
» transplantácie nie je možné robiť bez orgánov 
od darcov 
 
Sú dva základné druhy darcov orgánov: 
mŕtvi a živí 
» živí darcovia môžu za prísnych legislatív-
nych podmienok darovať jednu obličku a časť
pečene 
» mŕtvi darcovia môžu zachrániť a výrazne zlep-
šiť kvalitu života až 7 ťažko chorým pacientom, 
ktorých jedinou nádejou je transplantácia 
» transplantovať možno srdce, pľúca, pečeň, 
obličky, pankreas a tenké črevo 
» na Slovensku platí princíp predpokladaného 
súhlasu darovania orgánov po smrti

Darovanie životne dôležitých orgánov na transplantáciu je prejavom mimoriadnej ľudskosti
a solidarity s tými, pre ktorých je transplantácia orgánov jedinou nádejou na život.

„

“

Ak som plnoletý/-á, je moje výsostné 
právo rozhodovať o svojom živote aj 
o tom, čo sa so mnou stane po smrti.
Preto je nesmierne dôležité o tejto téme –
– téme darovania orgánov na záchranu 
iných ľudských životov – hovoriť s najbliž-
šími, vyjadriť nahlas svoju vôľu. Len tak sa 
moja vôľa môže naplniť.

PODPORUJEME



ZDRAVÝ ŠTÝL ZDRAVÝ ŠTÝL 

Šport, ktorý si môže do-
voliť naozaj každý, láka 

do ulíc čoraz viac nadšencov. Sta-
čí si zobrať tenisky, nájsť tú vhod-

nú trasu a môžete si užívať slnko, vy-
čistiť si hlavu a spaľovať kalórie zároveň.

Tip trénera: Po dlhej prestávke od pohybu sa 
nikdy nepustite priamo do behu. Vaše svaly, kĺby 

a úpony naň totiž nie sú pripravené a nára-
zová záťaž by sa mohla prejaviť na vašom 

zdraví. Pri tomto športe nielenže naštar-
tujete svoj metabolizmus, ale telo 

vám bude tuk spaľovať rýchlejšie 
a je teda aj ideálnym kardio 

tréningom.

Ak chcete zapracovať 
na svojej kondičke a záro-

veň si dať kvalitný tréning 
nôh, kolieskové korčule sú ďalšou 

rýchlostnou alternatívou, ktorá by 
vás mohla zaujať. Takýto tréning si síce 

vyžaduje rovnú a dostatočne dlhú plochu, 
u nás ich našťastie nájdete dosť.

Tip trénera:  Pri jazde využívajte celú plochu 
korčule. Prenesením hmotnosti aj na zadné 

kolieska odľahčíte už aj tak značne zaťa-
žované kolená a, naopak, váš zadok 

dostane zabrať o to viac.

Vďaka Peťovi Saganovi sa 
konečne aj na Slovensku 

začal cyklistike venovať dosta-
tok pozornosti. Nové cyklistické 

chodníky, upravené hrádze, servisy 
na každom kroku… Holandsko síce ešte 

nie sme, no treba pracovať s tým, čo máme. 
Ak ste teda fanúšikmi vyššej rýchlosti, určite 

nemáte nad čím váhať.

Tip trénera: Nepodceňte kvalitné vrstvené 
oblečenie. Slnko síce svietiť môže, no pri 

vysokých rýchlostiach pocítite viac stu-
deného jarného vzduchu ako teplých 

slnečných lúčov. Pri cyklistike mô-
žete ľahko prísť ku krásne vytva-

rovaným stehnám a zadku.

Joga, funkčný tréning či 
cvičenie na „preliezkach pre 

dospelých“ patria medzi trendy, 
ktoré sa do parkov našich miest 

dostávajú každým rokom čoraz viac 
a bola by škoda to nevyužiť. Žiaden vy-

dýchaný vzduch vo fi tnescentre, len slnko
a svieži jarný vánok. Internet a sociálne siete 

vám určite poradia.
 

Tip trénera: Outdoor cvičenie je o ľuďoch
s rovnakou záľubou. Zoznamujte sa, mo-

tivujte a podporujte sa navzájom. Ak 
v tom nebudete sami, bude ťažšie

z kolobehu pravidelného cvičenia 
vypadnúť.

Beh, 
rýchla 

chôdza

Inline 
korčule

Cestná 
cyklistika

Outdoor 
cvičenie

Maroš Krivosudský

CEZTRENERA.SK

S prvými jarnými lúčmi slnka sa prebúdza 
nielen príroda, ale aj ľudský organizmus, 
ktorý sa často počas zimných mesiacov 
stáva lenivejším. Je však mnoho spôso-
bov, ako ho „nakopnúť“. Pre odporcov 
posilňovní je jar ideálnym obdobím 

na rozhýbanie kostí na čerstvom vzduchu,
či už v meste, alebo v prírode. A navyše 
si zo širokej škály športov môžete vybrať 
ten, ktorý vám vyhovuje najviac, a spev-
niť tak môžete každú časť vášho tela.
Je len na vás, ktorý z nich si vyberiete.  

JAR  V  POHYBE



Meno a priezvisko:

Adresa bydliska:

E-mail:

Správne znenie tajničky:

Vaše postrehy a pripomienky:

Súťažiaci súhlasí so spracovaním osobných údajov prostred-
níctvom VšZP s cieľom vyžrebovania súťaže v rozsahu meno, 
priezvisko, adresa, e-mail, a to na čas určitý – do 31. 12. 2017. 
Tento súhlas môže dotknutá osoba odvolať vo VšZP.
Viac informácií na www.vszp/tajnicka, kde môžete vyplniť 
krížovku aj elektronicky.
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Správne znenie tajničky z predchádzajúceho čísla časopisu 
Partnerstvo:
 „Kráčajte ku zdraviu“
Vyžrebovaní výhercovia:
1. cena: Balíček produktov Daylong 1 + 1 vyhrala Darina 
Palkovičová z Levíc.
2. cena: Vianočnú súpravu dentálnej hygieny CURAPROX vyhrala 
Edita Liptáková z Gelnice.
3. cena: Súpravu reklamných predmetov VšZP vyhrala Marta 
Marschalová z Ružomberka.

V súťaži „Transparente VšZP“ sa výhercom stala Elena Ľubová. 
Výherkyni gratulujeme.

Poistenci VšZP, ktorí správne vyplnia tajničku, budú zaradení 
do žrebovania o tieto ceny:
1. cena: Balíček produktov slnečnej ochrany od švajčiarskej 
značky Daylong
2. cena: Súprava reklamných predmetov VšZP

Správnu odpoveď pošlite do 31. 5. 2017 na adresu: Všeobecná 
zdravotná poisťovňa, a.s., Generálne riaditeľstvo – Referát 
komunikácie, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava. 

ZDRAVÝ ŠTÝL 

Hory sú krásne, máme 
ich veľa a na ich návštevu 

okrem dobrého oblečenia na-
ozaj nič nepotrebujete. To je aj 

dôvod, prečo je turistika jedným z naj-
populárnejších športov u nás vôbec. Ešte 

váhate? Skúste vybehnúť len do najbližšieho 
lesa na dlhšiu prechádzku a uvidíte, že spojenie 

prírody a zaberačky v kopcoch vás naplní pocitom 
šťastia z vyplavených endorfínov. 

Tip trénera: Nezabudnite si do batoha 
pribaliť kvalitné jedlo. Vaše telo počas 

dlhých výkonov potrebuje kom-
plexnú škálu živín.

Severská chôdza je šport, 
ktorý k nám prišiel z Fínska 

a ihneď si ho obľúbilo množ-
stvo fanúšikov klasickej turistiky. 

Dôvod? Je to šport vhodný pre každé-
ho, je jednoduchý, finančne nenáročný a 

veľmi efektívny na udržiavanie kondície.

Tip trénera: Nordic walking nie je šport len pre 
starších ľudí či ľudí trpiacich bolesťami kolien a 

bedier. S palicami viete preniesť až 30 % záťa-
že na hornú časť tela, čím dosiahnete jeho 

plnohodnotné precvičenie a tiež viete 
prekonávať dlhšie turistické vzdia-

lenosti, keďže si vaše nohy vedia 
oddýchnuť viac.

Turistika

Nordic 
walking

Máloktorý šport vie byť ta-
kým adrenalínovým zážitkom 

ako horská cyklistika. Ak ste vy-
znávačmi horských bicyklov, má vaša 

cesta tri fázy. Jedna je trpiteľské šliapa-
nie do kopca, keď preklínate každú jednu 

sekundu strávenú na sedadle, druhá, teda 
dosiahnutie vrcholu kopca, je plná endorfínov 

a radosti z odvedenej roboty a tretia je spustenie sa 
z toho kopca naspäť dolu. Ten pocit, keď sa na bicykli 
rútite vysokou rýchlosťou a musíte sa spoliehať len  

na svoje schopnosti, je na nezaplatenie. 

Tip trénera: Pred jazdou si skontrolujte správ-
ne nastavenie sedačky, ako aj tlak vzduchu 

v pneumatikách. Aj malé nedokonalosti 
na vašom bicykli dokážu pridať veľkú 

záťaž do už aj tak náročného šlia-
pania do kopcov.

Horská 
cyklistika
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Sme tu  s vami od roku 1969
TATRATOUR je najstaršia slovenská cestovka
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