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Samostatne nepredajné

Milí pritelia,

vedeli by ste vyme-
novať 7 divov sveta? 
Priznám sa, že pri 
nedávnej debate  
na túto tému s  mo-
jimi priateľkami sme sa ani jedna netrafili úplne 
presne do aktuálneho, oficiálne uznaného zozna-
mu siedmich divov sveta. Nestačili sme sa čudo-
vať, prečo v zozname nie je ten či onen div. A vý-
sledok? Dospeli sme k záveru, že svet je príliš veľký 
a príliš krásny na to, aby sa dal vtesnať do zoznamu 
so siedmimi priečkami. A tak som si vytvorila svoj 
vlastný zoznam 7 divov sveta. Môj prvý pokus vy-
zeral asi takto:
1. Rodiaci sa život – lebo je dôkazom, že láska je 

večná.
2. Priatelia – lebo pri nich vždy môžete byť tým, 

kým ste.
3. Úsmev – lebo je kľúčom, ktorý má silu otvoriť 

každý zámok.
4. Spomienky – lebo dokážu vrátiť minulosť.
5. Slovo – lebo má úžasnú moc, jediné slovo do-

káže liečiť, ale i zraniť.
6. Domov – lebo, povedané slovami básnika, je to 

miesto, kde vám rozumejú.
7. Nádej – lebo existuje.

Samozrejme, že pod čiarou zostali mnohé ďalšie 
„divy“, ktoré sa mi do zoznamu nezmestili. Nevadí, 
stačí, že o nich viem . Keďže pred nami je leto, 
mnohí z vás sa v nasledujúcich týždňoch vyberie-
te do rôznych kútov sveta, za relaxom, poznaním, 
zábavou. Bez ohľadu na to, kde a s kým prežijete 
letnú dovolenku, želám vám, aby ste objavili čo 
najviac divov, ktoré aj vás presvedčia, že svet je 
príliš veľký a príliš krásny.

Pekné leto, veľa slnka a skvelých zážitkov vám želá

Alena Michalicová
šéfredaktorka

2 I www.vszp.sk

editoriál



Veríte 
„light“ potravinám?

Beáta Dubasová
speváčka

Nekupujem žiadne 
light produkty, pretože 
si myslím, že vôbec nie 
sú zdravšie. Kvôli chuti 
sa tam pridávajú rôzne 
dochucovadlá, preto 
tomu vôbec neverím. 
Pokojne si dám pravé 
smotanové maslo, ale 
v  malom množstve. 

V podstate sa mi zdá, že sa vraciame k potravi-
nám, ktoré sme jedávali, keď sme boli deti. A úpl-
ne som vylúčila exotické ovocie, ktoré v našich 
končinách nerastie.

MUDr. Igor Bukovský, PhD.
lekár

Pokiaľ ide o  obsah 
tuku, považujem light 
výrobky určite za lep-
šiu alternatívu ako pl-
notučné alebo tie s ob-
sahom „0 %“. Na druhej 
strane, som šťastný, že 
neexistuje light olivo-
vý olej. Pokiaľ ide o ob-
sah cukru, považujem 

light výrobky s  obsahom umelých sladidiel  
za rizikové, ale všetko závisí aj od celkového zlo-
ženia stravy a toho, či človek konzumuje aj iné 
potraviny/nápoje s umelými sladidlami. Stévia 
je podľa mňa bezproblémová náhrada priro-
dzených cukrov.

Robo Opatovský
spevák

Light potravinám ne-
verím. Uprednostňu-
jem klasické maslo, 
žiadne náhrady ne-
majú v  mojom jedál-
nom lístku miesto. Je 
smutné, že niektoré 
maminy dávajú deťom 
chemické maslá len 
kvôli tomu, že sa ľah-

šie natierajú :-(. Mlieko nepijem, nahrádzam ho 
ryžovým, sójovým, prípadne kokosovým. Ak si 
dám jogurt, tak najradšej kozí a plnotučný. Syry 
milujem, ale v žiadnom prípade nie tavené, ale 
zrelé, plnotučné, kvalitne vyzreté syry.

Karol Félix
akademický maliar

Ja light potraviny veľ-
mi nesledujem. Jem, 
čo mi chutí. Ale verím, 
že majú význam pre 
niekoho, kto si potre-
buje sledovať hmot-
nosť, prípadne mu 
konzumáciu takýchto 
potravín prikazuje 
jeho zdravotný stav.
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O aktuálnych témach
Rozhovor s generálnym riaditeľom VšZP 
Ing. Marcelom Foraiom, MPH

Od 1. apríla 2014 platia pre nových lekárov – 
špecialistov, ktorí budú mať záujem o zmluvu 
s VšZP, nové kritériá. Ako sa táto zmena dotkne 
pacientov? Nemusia sa obávať, že prísnejšie 
kritériá zredukujú počet odborných ambulancií, 
ktoré môžu navštevovať?
Nie. Práve naopak. Pacientom by táto zmena 
mala priniesť lepšiu dostupnosť lekárov – špe-
cialistov, väčšiu garanciu kvality zdravotnej 
starostlivosti a väčší rozsah ordinačných hodín, 
počas ktorých budú ambulancie pre nich otvo-
rené. Reagovali sme v  podstate na problém, 
s  ktorým sa pacienti pri návšteve odborných 
ambulancií stretávali. Zistili sme, že ambulancií 
špecialistov máme síce dosť, ale mnohé pra-
cujú len niekoľko hodín v  týždni. Často v nich 
ordinujú lekári, ktorí majú ďalšie úväzky v iných 
zdravotníckych zariadeniach a nestíhajú sa pa-
cientom plnohodnotne venovať. Výsledkom 
sú preplnené čakárne a  nespokojní pacienti. 
Preto jedným zo spomínaných nových kritérií 
napríklad je, že ambulancia odborného lekára 
musí ordinovať minimálne 30 hodín v  týždni. 
Aby mal pacient istotu, že svojho lekára nájde 
v ambulancii každý deň v týždni. Tých kritérií je, 
samozrejme, viac, sú zverejnené na interneto-
vej stránke našej poisťovne a verím, že prispejú 
k vyššej kvalite zdravotnej starostlivosti a väčšej 
spokojnosti pacientov. Nové kritériá platia na-
teraz len pre nových lekárov – špecialistov, ktorí 
budú chcieť s nami spolupracovať. Pre tých sú-
časných sa zatiaľ nič nemení, tí lekári, ktorí už 
majú s nami zmluvu, dostanú, samozrejme, čas 
na to, aby sa na nové podmienky pripravili.

V krátkom čase čaká VšZP ďalšia významná 
zmena – nový systém sledovania a schvaľovania 
hospitalizácií, tzv. E hospik. Čo to znamená pre 
pacienta?
E hospik, ktorý zavádzame od 1. 7. 2014, nám 
umožní plynulé manažovanie plánovaných 

h o s p i t a l i z á c i í 
a  zefektívni ko-
munikáciu me-
dzi poisťovňou 
a  nemocnica-
mi. Z  pohľadu 
pacienta je ur-
čite zaujímavý 
fakt, že tento 
program zvý-
ši transparentnosť v  zaraďovaní pacientov  
na plánované operácie, teda pri každej operácii 
bude možné lepšie sledovať, či bolo dodržané 
poradie.

V oblasti podpory prevencie sa VšZP najnovšie 
sústredila na prevenciu rakoviny hrubého čreva 
a konečníka. Prečo práve táto diagnóza?
Pretože nechceme, aby na ňu ľudia zbytočne 
zomierali, keď vieme, že pri včasnom zachy-
tení rakoviny hrubého čreva a  konečníka má 
pacient veľkú šancu na vyliečenie. Je alarmu-
júce, že až 80 % pacientov prichádza k lekárovi 
v  poslednom štádiu ochorenia. Toto chceme 
zmeniť. Formou informačnej kampane chceme 
motivovať pacientov, aby chodili na preven-
tívne prehliadky a  dali si urobiť test na skryté 
krvácanie v  stolici, vďaka ktorému je možné 
zistiť ochorenie v začiatočnom štádiu. Motivu-
jeme aj všeobecných lekárov pre dospelých,  
od 1.  7.  2014 im za toto vyšetrenie zaplatíme 
o 100 % viac ako doteraz. Som presvedčený, že 
peniaze na prevenciu sú tou najlepšou investí-
ciou a že sa nám spoločne podarí znížiť počet 
úmrtí na rakovinu hrubého čreva a  konečníka 
na Slovensku. Štatistiky totiž pre nás nie sú len 
súborom nejakých strohých čísiel. Za každým 
z nich je konkrétny človek, príbeh. A ja osobne 
by som bol veľmi rád, aby sme, ako najväčšia 
zdravotná poisťovňa na Slovensku, pomáhali 
„písať“ príbehy so šťastným koncom.
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Ľudskosť, ústretovosť, empatia… Opäť dotvá-
rali atmosféru tohtoročného Dňa narcisov aj 
v  našich pobočkách na celom Slovensku. Už  
po štvrtý raz bola VšZP oficiálnym partnerom 
Ligy proti rakovine, ktorá je organizátorom tejto 
najznámejšej verejnej zbierky na Slovensku. Spo-
lu sa nám v našich pobočkách podarilo vyzbierať 
5 720,21 €. „Som rád, že sme opäť aj takouto for-
mou vyslali posolstvo nádeje a spolupatričnosti 
a  potvrdili, že nám nie je ľahostajný osud ľudí, 
ktorým do života vstúpila rakovina,“ hovorí ge-
nerálny riaditeľ VšZP Ing. Marcel Forai, MPH.

Vďaka týmto finančným prostriedkom môže 
Liga proti rakovine počas celého roka pomáhať 
onkologickým pacientom a ich rodinám na ce-
lom Slovensku.

Deň narcisov bol v  polovici apríla tohto roku 
a Liga proti rakovine už má za sebou prvé pro-
jekty financované práve z tejto zbierky. Skončili 
sa hneď dve tohtoročné relaxačné týždňovky 
pre onkologických pacientov, pričom tá pred-
posledná bola špeciálna – jubilejná dvadsiata. 

Tieto pobyty organizuje Liga proti rakovine už 
šiesty rok a ako tvrdia ich účastníci – sú pre nich 
„balzamom nielen na telo, ale i na dušu“.

Onkologickí pacienti majú napríklad často 
problém so získavaním informácií o  chorobe, 
prípadne o  možnosti využitia pomoci zo stra-
ny sociálneho systému. Práve na relaxačných 
týždňovkách sa k  týmto informáciám dosta-
nú jednoduchšie, funguje tu akási prirodzená 
a spoľahlivá výmena informácií, keďže pacienti 
riešia rovnaké problémy. V príjemnom prostre-
dí slovenskej prírody vznikajú medzi najskôr 
neznámymi ľuďmi veľmi silné priateľstvá, utu-
žené spoločným osudom. Je to pre nich takisto 
spôsob psychickej relaxácie a príležitosť na na-
čerpanie nových síl. Doteraz sa na pobytoch zú-
častnilo takmer 1 400 účastníkov. Keďže je o ne 
mimoriadny záujem, termíny na tento rok sú už 
plne obsadené. Liga proti rakovine však plánu-
je v tradícii relaxačných týždňoviek pokračovať 
aj v  budúcnosti. Viac informácií o  relaxačných 
týždňovkách, ale i ďalších projektoch Ligy proti 
rakovine, nájdete na www.lpr.sk.

Z tohtoročného Dňa narcisov 
sa už financujú prvé projekty

Počas tohtoročného Dňa narcisov 
sa celkovo podarilo vyzbierať 
921 238,56 eura, čo predstavuje 
približne o 20 000 € viac 
ako minulý rok
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V  predchádzajúcom čísle nášho časopisu sme 
vám sľúbili, že vám ukážeme, ako vyzerá „Naj-
lepšia protidrogová nástenka“. Celoslovenskú 
súťaž pre žiakov 7. ročníkov pod týmto náz-
vom vyhlásil Úrad verejného zdravotníctva ešte 
v novembri minulého roka a podporila ju aj Vše-
obecná zdravotná poisťovňa. Odborná porota 
posudzovala celkovo 350 súťažných návrhov 
a rozhodla takto:

1. miesto: IV. základná škola Senica, Mu-
drochova ul. 1343/19. Názov nástenky: Ne-
prekroč tento múr
2. miesto: Základná škola s materskou školou 
Michala Rešetku, Horná Súča 242. Názov ná-
stenky: Podaj pomocnú ruku
3. miesto: Základná škola s materskou školou 
s VJM Tomášikovo. Názov nástenky: Vyber si sl-
nečnú stranu života

Oceneným školám srdečne blahoželáme! Veríme, 
že aj takáto forma podpory prevencie a zdravého 
spôsobu života prispeje k  tomu, aby odmietavý 
postoj detí k drogám bol jedným zo základných 
predpokladov ich zdravého vývinu.

1. cenu – interaktívnu tabuľu s príslušenstvom, ktorú 
do súťaže venovala VšZP, odovzdal člen predstavenstva 
Ing. Miroslav Vaďura, MPH.

Víťazná nástenka „Neprekroč tento múr“

Najlepšia protidrogová nástenka

Aj s podporou VšZP putuje od marca po Slovensku výnimoč-
ná výstava fotografií pod názvom „Krása okamihu“. Jej autor-
mi sú ľudia, ktorým dal život druhú šancu, a tí, ktorí na druhú 
šancu v  podobe orgánovej transplantácie ešte len čakajú. 
Možno aj preto sú fotografie zachytávajúce radosť zo živo-
ta, z prežitých okamihov či splnených snov také výnimočné. 
Ľudia, ktorým transplantácia zachránila život alebo zmenila 
jeho kvalitu, si až príliš dobre uvedomujú hodnotu daru, kto-
rý dostali, a cítiť to aj z vystavených fotografií. Cieľom výstavy, 
ktorá odštartovala svoju púť 4. 3. 2014 vernisážou v Sloven-
skom národnom divadle v Bratislave, je podporiť myšlienku 
darcovstva orgánov. Vo vybraných mestách organizuje VšZP 
počas putovnej výstavy Deň pre vaše zdravie.

Krása okamihu
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Musíš sa po ukončení školy nahlásiť  
v zdravotnej poisťovni?

NIE – ak zostaneš nezamestnaný a  prihlá-
siš sa na úrade práce. Zostávaš totiž naďalej  
poistencom štátu a  oznamovaciu povinnosť 
splní externý subjekt. To, že si ukončil školu, za 
teba nahlási zdravotnej poisťovni Ministerstvo 
školstva SR a evidenciu na úrade práce zas Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

NIE – ak sa hneď po škole zamestnáš. Ozna-
movaciu povinnosť za teba v  tomto prípade 
splní Ministerstvo školstva SR a tvoj zamestná-
vateľ, ktorý za teba bude odvádzať poistné.

ÁNO – ak sa staneš samoplatiteľom. Zdra-
votné poistenie si v  tomto prípade budeš 
platiť sám, a preto je potrebné, aby si do 8 dní 
navštívil zdravotnú poisťovňu a nahlásil jej to. 
Následne budeš odvádzať poistné na príslušný 
účet.

ÁNO – ak začneš podnikať. V  tomto prípade 
síce máš voči zdravotnej poisťovni oznamova-
ciu povinnosť (musíš si nahlásiť platiteľa poist-
ného), dobrou správou však je, že si ju môžeš 
splniť prostredníctvom tzv.  jednotného kon-
taktného miesta (na živnostenskom úrade). 
Nemusíš teda navštíviť pobočku zdravotnej 
poisťovne. Pozor, v prípade, ak začneš podnikať 
na základe iného ako živnostenského zákona, 
musíš si oznamovaciu povinnosť splniť sám 
v poisťovni.

NIE – ak po ukončení strednej školy plynulo 
nastupuješ na vysokú školu. Naďalej za teba 
platí poistné štát, nemusíš ísť do zdravotnej  
poisťovne.

NIE – ak po bakalárskom štúdiu pokračuješ 
v  magisterskom/inžinierskom/doktorskom 
programe, ak bol zápis na toto štúdium  
do konca kalendárneho roka, v  ktorom 
bolo získané predchádzajúce vysokoškol-
ské vzdelanie. Naďalej za teba platí poistné 
štát, nemusíš ísť do zdravotnej poisťovne. 

Ak končíš strednú alebo vysokú školu, nezabudni:
Za absolventa strednej školy platí poistné štát najviac do konca prázdnin,  
teda do 31. augusta. Pokiaľ ide o vysokoškolákov, štát za nich platí poistné iba do dňa  
zloženia štátnej skúšky (nie do promócií).

Potrebuješ ďalšie informácie? 
Poradíme ti!

zavolaj nám do Call centra na číslo  
0850 003 003

pošli nám svoje otázky mailom  
na infolinka@vszp.sk

zastav sa v ktorejkoľvek pobočke VšZP
klikni na www.vszp.sk
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Pridajte sa k našim spokojným poistencom
Každý z nás potrebuje mať istotu, že starostlivosť o svoje zdravie zveril zdravotnej poisťovni, 
na ktorú sa môže spoľahnúť. 3,4 milióna poistencov sa spolieha na Všeobecnú zdravotnú 
poisťovňu, a. s. Ak sa aj vy chcete pridať k spokojným poistencom najväčšej zdravotnej 
poisťovne, vaša voľba je správna:

všetky prostriedky, vrátane zisku, vraciame 
naspäť do systému zdravotného poistenia

vynakladáme v  priemere na jedného pois-
tenca najviac finančných prostriedkov  
zo všetkých zdravotných poisťovní

uhrádzame až 78% všetkých prípadov lieč-
by slovenských občanov v zahraničí

vynakladáme najviac prostriedkov zo všet-
kých zdravotných poisťovní na najdrahšie lieky

sme lídrami v  podpore najmodernejších 
liečebných postupov a technológií

nad rámec zákona uhrádzame rôzne pre-
ventívne vyšetrenia a očkovania

naša ePobočka umožňuje moderný spôsob 
elektronickej komunikácie nonstop 7  dní 
v týždni

podporujeme zdravý životný štýl množ-
stvom zliav a výhod

pravidelne oceňujeme našich poistencov – 
darcov krvi

naši poistenci môžu vyhrať dovolenku  
pri mori podľa vlastného výberu v atraktív-
nej súťaži Za preventívnu prehliadku dovo-
lenka

Podrobnejšie informácie o  našich službách 
a  výhodách nájdete na internetovej stránke 
www.vszp.sk.

Je to jednoduché:

Zavolajte na naše Call centrum 
0850 003 003 a všetko vybavíme za vás.

Vyplňte elektronickú prihlášku  
na www.vszp.sk.

Zastavte sa v našich pobočkách 
a expozitúrach a my vám pomôžeme 
vyplniť prihlášku.
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Potraviny „light“ – áno či nie?
Sú potraviny s označením „light“ len reklamným trikom výrobcov, aby sa ich produkty 
lepšie predávali? Alebo to naozaj funguje a sú spoľahlivým pomocníkom pri redukčných 
diétach a znižovaní hmotnosti? Môžeme ich jesť, koľko chceme, alebo aj pri ich konzumácii 
platia nejaké obmedzenia? Odpovede nielen na tieto otázky sme hľadali v rozhovore 
s MUDr. Alžbetou Béderovou, CSc., vedúcou Poradne zdravia pri Regionálnom úrade 
verejného zdravotníctva v Bratislave.

Ktoré potraviny sú light a čo to znamená?

Označenie potravín prívlastkom „light“ možno 
použiť, ak ide o potraviny, ktoré majú zníženú 
energetickú hodnotu najmenej o  30 % v  po-
rovnaní s  pôvodným výrobkom. Záleží teda  
od reálneho zníženia energetickej hodnoty 
výrobku, či vznikne potravina skutočne nízko-
energetická, alebo len s  čiastočným znížením 
energetickej hodnoty. Zníženie energetickej 
hodnoty sa dosiahne jednak znížením obsahu 
tukov – sú to napr. rastlinné tuky, majonézy, 
tatárske omáčky, dresingy, odtučnené mliečne 
výrobky a syry, alebo sacharidov, tzv. rýchlych 
cukrov. Tuk je totiž najbohatším zdrojom kaló-
rií, spálením 1 g sa uvoľní 9 kcal, spálením 1 g 
cukrov sa uvoľnia 4 kcal.

Je však chybou, ak sa ľudia domnievajú, že 
potraviny light môžu konzumovať v  neobme-
dzenom množstve. Energia je len znížená. Ne-
kontrolovaný konzum takýchto „light“ potravín 
preto môže napriek tomu viesť k vyššiemu príj-
mu energie, a  tak sa nedosiahne požadovaný 
redukčný efekt.

Aký je rozdiel medzi energetickou  
a biologickou hodnotou potravín?

Spotrebiteľ by mal rozoznávať energetickú 
a  biologickú – nutričnú hodnotu potravín. 
Energetická hodnota, čiže využiteľná energia, 
je množstvo energie uvoľnenej z  potraviny 
pri látkovej premene v  ľudskom organizme. 
Udáva sa v  kcal, resp. kJ na 100 g výrobku. 
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Množstvo energie na zachovanie zdravia a op-
timálnej telesnej hmotnosti závisí od veku, po-
hlavia, fyziologických predpokladov a telesnej 
a pracovnej aktivity. Optimálne množstvo pre 
jednotlivé kategórie stanovujú Odporúčané 
výživové dávky SR.

Biologická alebo nutričná hodnota je obsah 
živín, jednotlivých výživových faktorov a  ich 
vzájomný pomer v potravine, ktoré zabezpeču-
jú uchovanie a  rozvíjanie všetkých fyziologic-
kých funkcií v ľudskom organizme. Výrobcovia  
na výrobkoch uvádzajú najčastejšie obsah biel-
kovín, tukov, sacharidov, ale aj vitamínov a mi-
nerálnych látok.

Pre koho sú určené výrobky light?

Výrobky light sú vhodné pre celú populáciu, veď 
vo výživových odporúčaniach všeobecne redu-
kujeme príjem tukov a  jednoduchých cukrov. 
Výrobky light tým, že majú nižšiu energetickú 
hodnotu, sú však prednostne určené a vhodné 
pri redukčných režimoch. Ich konzum však nie je 
neobmedzený, hlavne sladkosti a nápoje ozna-
čené light sa môžu stať pascou. Nemôžeme ich 
jesť častejšie alebo si dopriať väčšie porcie. Je 
pravda, že nižší obsah tuku a cukrov menej za-
sýti a skôr sa dostaví hlad, ale dodá telu menej  
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energie a to chceme pri redukcii predsa dosiah-
nuť. Pocit sýtosti dosiahneme vyšším konzu-
mom nízkoenergetickej zeleniny.

Sú vhodné aj pre deti?

V  strave detí takéto potraviny nepreferujeme. 
Deti do troch rokov by napr. aj mlieko a mliečne 
výrobky mali konzumovať plnotučné, pretože 
na tuk sú viazané vitamíny A, D, E, K a tie by de-
ťom chýbali. U starších, zdravých detí odporú-
čame polotučné výrobky. Cukor v  light výrob-
koch je nahradzovaný umelými sladidlami, čo 
môže u citlivých detí vyvolať alergickú reakciu. 
V detskom veku nie je tiež vhodné, ak je cukor 
ako konzervačná látka nahradzovaný napr. pri 
výrobe džemov inými konzervantmi a  stabili-
zátormi. Rizikom sú tiež nápoje colového typu, 
keďže sú light často konzumované vo veľkom 
množstve. Cukor síce nie je prítomný, sladkosť 

je však dosiahnutá umelými sladidlami a  na-
vyše je rizikom prítomná kyselina fosforečná, 
ktorá blokuje vápnik, takže hrozí nedostatočná 
pevnosť zubov, kostí a v budúcnosti včasný ná-
stup osteoporózy.

A čo tuk v mlieku?

Nízky obsah tuku a  s  tým súvisiaci nižší prí-
sun energie najčastejšie vnímame v  súvislosti 
s mliekom a výrobkami z neho. Dnes poznáme 
mlieko plnotučné s  obsahom tuku 3,5 %, čiže 
3,5 g v 100 g s energetickou hodnotou 63 kcal, 
polotučné 1,5 % – 46 kcal a nízkotučné 0,5% – 
36 kcal. Aj kyslomliečne výrobky a  syry majú 
rôzny obsah tuku. Treba však poznamenať, že 
okrem vitamínov viazaných na tuk je prítom-
nosť ostatných živín, vrátane dôležitého vápni-
ka, porovnateľná, preto nie je správny názor, že 
nízkotučné mlieko je len voda.

Týmto oznamujem Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s., moje aktuálne údaje:

Titul:                       Meno:                                            Priezvisko:

Rodné priezvisko:                                                                       Titul za menom:                    

Číslo poistenca (rodné číslo):           

telefón:                                                          e-mail: 

Moja adresa trvalého pobytu

Ulica a číslo:

PSČ:                                      Mesto:

Moja prechodná/korešpondenčná* adresa (vyplňte len ak je odlišná od trvalého pobytu)

Ulica a číslo:

PSČ:                                      Mesto:

Dátum:                                    Podpis:
* nehodiace sa preškrtnite
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Zmenili ste priezvisko? Presťahovali ste sa? 
A oznámili ste nám túto zmenu?
Ak ste na poslednú otázku odpovedali záporne, je možné, že ste si „vyrobili“ problém,  
ktorého následky sa vám v budúcnosti môžu vrátiť ako bumerang. Každý poistenec má totiž 
voči svojej zdravotnej poisťovni určité povinnosti. Medzi ne patrí aj povinnosť oznámiť zmenu 
mena, priezviska, trvalého pobytu.

Prečo je dôležité, aby mala VšZP o vás vždy 
aktuálne osobné údaje a adresu?

Každá zdravotná poisťovňa občas zasiela svoj-
im klientom výzvy na predloženie dokladov na 
úhradu alebo iné „citlivé“ zásielky, na ktoré oča-
káva spätnú reakciu klienta.

Takouto zásielkou môže byť napr. aj výkaz ne-
doplatkov, v  ktorom vám VšZP oznámi výsledok 
ročného zúčtovania poistného, napr. vo forme 
nedoplatku, ktorý je potrebné zaplatiť. Ak máte 
vo VšZP evidovanú nesprávnu adresu, poisťovňa 
vám tento výkaz zašle práve tam. Voči výsledku 
ročného zúčtovania však môžete podať do 15 dní 
námietky, a ak námietky nepodáte, stáva sa tento 
výkaz po krátkom čase splatným, hoci sa o  ňom 
vôbec nemusíte dozvedieť. V prípade, že poisťov-
ňa nemá vašu správnu adresu, o výsledku ročného 
zúčtovania a o svojom nedoplatku sa určite včas 
nedozviete. Navyše, ak v tomto prípade nedopla-
tok uvedený vo výkaze neuhradíte, VšZP vám síce 
zvyčajne zašle ešte jednu výzvu na úhradu, tú však 
opäť z toho istého dôvodu nedostanete.

„Keďže sa v  takomto prípade o  svojom nedo-
platku nedozviete a  neuhradíte ho, dostanete 
sa do zoznamu neplatičov zverejňovaného 
na internete a  môžu vám byť vyčíslené úroky 
z  omeškania, prípadne sa môže začať vymá-
hanie nedoplatku prostredníctvom exekútora, 
upozorňuje Ing. Katarína Gregorová, riaditeľka 
Sekcie zdravotného poistenia VšZP.

Na neaktuálnosť svojich údajov nahlásených 
v zdravotnej poisťovni môžete doplatiť napríklad 

aj pri pripravovanej hromadnej výmene preuka-
zov poistenca za tzv.  čipové preukazy. Ak VšZP 
nebude poznať vaše aktuálne údaje alebo vašu 
správnu adresu, nedokáže vám vyrobiť správny 
preukaz, alebo vám tento preukaz nebude ve-
dieť doručiť a nebudete tak vedieť pri návšteve 
lekára zdokladovať svoje poistenie vo VšZP.

„Ak si chcete byť istí, že sa vám ani jedna z uvede-
ných situácií v budúcnosti nestane, je potrebné, aby 
sme mali o vás vždy najaktuálnejšie osobné údaje 
aj adresu, prípadne ak sa dlhodobo nezdržiavate 
v mieste svojho trvalého bydliska, tak aj korešpon-
denčnú adresu,“ dodáva Ing. Katarína Gregorová.

Na oznámenie vašich aktuálnych údajov mô-
žete využiť priložený formulár, ktorý doručíte 
osobne na ktorékoľvek kontaktné miesto VšZP 
alebo poštou na adresu Call centra: Všeobecná 
zdravotná poisťovňa, a. s., Call centrum, Včelár-
ska 1, 971 01 Prievidza.

Ústrižok k zmene údajov nájdete na str. 11.

Náš tip:

V prvom rade však všetkým našim 
klientom odporúčame využiť elektronické 
služby našej ePobočky. Prostredníctvom 
nich má každý poistenec možnosť 
kontrolovať si údaje, ktoré o ňom VšZP 
eviduje, ale tiež má možnosť priamo  
zo svojho počítača oznámiť všetky vzniknuté  
zmeny. Pre zaregistrovanie stačí kliknúť 
na „ePobočka“ na stránke www.vszp.sk.
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Ako správne vykazovať preddavky 
na poistné
Preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie vykazuje zamestnávateľ za svojich 
zamestnancov v listinnej (Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie 
zamestnávateľa) alebo, v prípade, že má najmenej troch zamestnancov, v elektronickej forme 
(dávka č. 514), ide o tzv. mesačný výkaz. Mesačný výkaz predkladá zamestnávateľ príslušnej 
zdravotnej poisťovni do troch dní odo dňa splatnosti preddavku na poistné.

Ako sa platitelia dozvedia o chybách  
zo spracovania mesačného výkazu?

Po spracovaní mesačného výkazu zasiela VšZP, 
v prípade chybne vykázaných údajov, Výsledok  
kontroly – chybový protokol spracovania 
výkazu preddavkov na poistné na verejné 
zdravotné poistenie.

Ak zamestnávateľ využíva elektronické služ-
by, dostáva chybový protokol elektronicky  
do schránky správ.

V  dokumente sú uvedené nesprávne vykáza-
né údaje spolu s popisom riešenia uvedených 
nedostatkov (napr. nesprávne vykázané rodné 
číslo, nezohľadnená znížená sadzba poistného, 
neoznámený začiatok, resp. ukončenie pracov-
ného pomeru a pod.).

Opravný mesačný výkaz podáva platiteľ, 
ak sa chyby týkajú všetkých zamestnancov 
(napríklad v  riadnom mesačnom výkaze ne-
správne vykázal celkovú výšku príjmu za všet-
kých zamestnancov atď.).

Aditívny/rozdielový mesačný výkaz podáva 
platiteľ, ak chce vykázať rozdiel v  údajoch 
oproti riadnemu, resp. opravnému mesač-
nému výkazu, pričom neopravuje údaje  
za všetkých zamestnancov, ale len za kon-
krétneho zamestnanca (napríklad uvedie 
nesprávnu výšku vymeriavacieho základu u za-
mestnanca a je potrebné vykázať rozdiel v tých-
to sumách atď.).

Platiteľ by mal na chybový protokol reagovať 
a  vykonať potrebné opravy, keďže tieto údaje 
zdravotná poisťovňa použije pri vykonaní roč-
ného zúčtovania poistného.

V  prípade riešenia nedostatkov z  chybového 
protokolu sa môžu platitelia obrátiť na ktoré-
koľvek klientske pracovisko.

Ako má vykázať preddavky na poistné platiteľ 
dividend?

Platiteľom dividend je právnická osoba so síd-
lom na území Slovenskej republiky, ktorá vyplá-
ca dividendy.

Preddavky na poistné na verejné zdravotné 
poistenie platiteľ dividend vykazuje taktiež 
v  listinnej (Výkaz preddavkov na poistné  
na verejné zdravotné poistenie platiteľa divi-
dend) alebo, v prípade, že má najmenej troch 
poistencov, ktorým vyplatil dividendy, v  elek-
tronickej forme (dávka č. 590).

Platiteľ dividend je povinný vykázať prísluš-
nej zdravotnej poisťovni celkovú výšku vy-
platených dividend a  preddavky na poistné  
do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho 
mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené.

Platiteľ dividend nenahlasuje poistenca ako za-
mestnaneca, nezasiela sa „Oznámenie zamest-
návateľa o poistencoch pri zmene platiteľa po-
istného“, keďže takýto poistenec sa nepovažuje 
za zamestnanca.
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Ročné zúčtovanie poistného za rok 2013
Aj tento rok vykonáme ročné zúčtovanie poistného (RZ) za svojich poistencov, ako aj 
platiteľov poistného, ktorí splnia podmienky na jeho vykonanie.

Čo sa zmenilo v RZ?

Prvýkrát sa budú zúčtovávať dividendy 
oznámené platiteľom dividend
Zdravotná poisťovňa po prvýkrát zúčtuje vy-
platené dividendy, ktoré za poistencov nahlásil 
platiteľ dividend, t.j. právnická osoba so sídlom 
na území SR, ktorá dividendy vyplácala. Tieto 
príjmy zúčtuje zdravotná poisťovňa s  poisten-
com.

Za vyňaté príjmy sa budú považovať vý-
nosy z dlhopisov
Na účely vykonania RZ za rok 2013 sa za zárob-
kovú činnosť nepovažujú výnosy z  dlhopisov, 
ktoré sú súčasťou základu dane podľa § 7 záko-
na o dani z príjmov. Túto skutočnosť poistenci 
nemusia zdravotnej poisťovni nahlasovať oso-
bitne, tá túto informáciu dostane spolu s ostat-
nými údajmi z Finančnej správy.

Na čo by nemal poistenec  
a platiteľ poistného zabudnúť?

Poistenci a  platitelia poistného by nemali 
zabúdať najmä na to, aby mali na každé obdo-
bie roku 2013 určeného platiteľa poistného.
Pre správny výpočet RZ, oznámenie výsled-
kov RZ a  následne aj pre správne vyplatenie 
prípadných preplatkov z  ročného zúčtovania 
je nevyhnutné, aby si poistenci a platitelia po-
istného plnili oznamovacie povinnosti, ako 
je napr. oznámenie zmeny a  vzniku platiteľa  
poistného, zmeny mena, priezviska, názvu, 
miesta podnikania, trvalého pobytu, vzniku 
a  zániku povinnosti štátu platiť za poistenca  
poistné, zániku zdravotného poistenia na Slo-
vensku, prípadne zmenu bankového účtu atď. 
(§ 23 a 24 zákona o zdravotnom poistení). Vyhnú 

sa tak prípadným komplikáciám, že im zdravotná  
poisťovňa oznámi výsledok ročného zúčtova-
nia na nesprávnu adresu, resp. zašle preplatok 
na nesprávne číslo účtu.

Čo sa stane, ak si poistenci a  platitelia  
poistného nesplnia svoje oznamovacie  
povinnosti?
Ak zamestnávateľ, samostatne zárobkovo čin-
ná osoba alebo samoplatiteľ nepredložili zdra-
votnej poisťovni do 31.  5.  2014 podklady na 
správny výpočet preddavku na poistné (výkaz 
preddavkov na poistné zamestnávateľa, výkaz 
preddavkov na poistné samostatne zárobkovo 
činnej osoby a  oznámenie o  poistnom vzťahu 
samoplatiteľa), zdravotná poisťovňa im predpí-
še vyšší preddavok. Ten vychádza z priemernej 
mesačnej mzdy (v zmysle § 20 ods. 4 a 5 záko-
na o  zdravotnom poistení), a  teda je vo výške 
110,04 € mesačne (minimálna výška preddavku 
u  samoplatiteľa alebo samostatne zárobkovo 
činnej osoby v roku 2013 bola 55,02 €).

Ako zdravotná poisťovňa zúčtuje dividendy  
v RZ za rok 2013?

V RZ za rok 2013 sa zúčtovávajú dividendy, kto-
ré boli vyplatené v  roku 2013 zo zisku za rok 
2011, 2012 a 2013.

Dividendy zo zisku dosiahnutého v  účtov-
nom období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012

Vyplatené dividendy za tieto účtovné obdobia 
oznamuje zdravotnej poisťovni poistenec, a to 
do 31. mája 2014.

Do vymeriavacieho základu sa zahŕňa príjem, 
ktorý presiahne sumu minimálneho základu 
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platného v  čase vyplatenia príjmu (minimál-
nym základom je 50 % z priemernej mesačnej 
mzdy spred dvoch rokov). Pre rok 2013 je to 
suma 393,00 eura.

Príklad: Poistenec mal v  roku 2013 vyplatené 
podiely zo zisku za rok 2012 v  celkovej sume 
20 393,00 eura. Do vymeriavacieho základu 
sa zahrnie len suma 20 000 eur. Túto sumu  
(20 000 eur) uvedie poistenec aj na tlačive 
Oznámenie o výške príjmu.

Dividendy zo zisku dosiahnutého v  účtov-
nom období od 1. 1. 2013

Tu rozlišujeme, či ide o  dividendy vyplatené 
platiteľom dividend, alebo nie.

Dividendy vyplatené platiteľom dividend, t.j. 
právnickou osobou so sídlom na území SR

Preddavok na poistné vypočítava a  odvádza  
za poistenca platiteľ dividend.

Preddavok na poistné vykazuje platiteľ divi-
dend do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárne-
ho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené 
a do tohto dňa je preddavok aj zároveň splatný.

Vymeriavacím základom je suma vyplatených 
dividend.

Dividendy vyplácané právnickou osobou  
so sídlom mimo územia SR

Výšku vyplatených dividend oznamuje zdravot-
nej poisťovni poistenec do 31. mája 2014.

Vymeriavacím základom je suma vyplatených 
dividend.

Ako zdravotná poisťovňa oznámi výsledok RZ?

Informáciu o  RZ zdravotná poisťovňa oznámi 
výkazom nedoplatkov (v prípade, ak výsledkom 
ročného zúčtovania je nedoplatok) alebo ozná-

mením o výsledku RZ (v prípade, ak výsledkom 
ročného zúčtovania je preplatok).

Za poistenca, ktorému je RZ vypočítané iba  
na základe príjmov zo závislej činnosti a v čase 
vykonania RZ je zamestnancom, zdravotná po-
isťovňa oznámi výsledok RZ zamestnávateľovi.

Platiteľ poistného/poistenec môže do 15  dní 
odo dňa doručenia výsledku RZ podať námiet-
ky voči výkazu nedoplatkov alebo podať nesú-
hlasné stanovisko voči oznámeniu o  výsledku 
RZ.

Platiteľ poistného/poistenec je povinný  
do 45 dní od márneho uplynutia lehoty na po-
danie námietok voči výkazu nedoplatkov uhra-
diť nedoplatok z RZ.

Zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní 
vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť pre-
platok z  RZ platiteľovi poistného, jeho práv-
nemu nástupcovi alebo poistencovi najneskôr  
do 45  dní odo dňa márneho uplynutia leho-
ty na podanie nesúhlasného stanoviska voči 
oznámeniu o výsledku RZ alebo doručenia no-
vého oznámenia o výsledku RZ.

Termíny RZ:

30. september 2014 – zdravotná 
poisťovňa je povinná vykonať RZ.

31. október 2014 – zdravotná poisťovňa 
je povinná vykonať RZ u platiteľa poistného, 
ktorý má predĺženú lehotu na podanie 
daňového priznania.

31. december 2014 – zdravotná 
poisťovňa je povinná oznámiť výsledok  
RZ poistencom a platiteľom poistného, 
u ktorých výsledok RZ nedosiahol najmenej 
5 € (uvedené platí pre preplatok, ako aj pre 
nedoplatok).
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Mám rád svoj život
Sú témy, ktoré sú pre nás príliš citlivé na to, 
aby sme o  nich hovorili na verejnosti. O  to 
vzácnejšie je, ak niekto, v  snahe pomôcť 
iným, dokáže vystúpiť z  anonymity a  pode-
liť sa o svoju osobnú skúsenosť a pocity. Náš  
poistenec Jindřich, ktorého poznáte z najno-
všej informačno-edukačnej kampane VšZP 
zameranej na prevenciu rakoviny hrubého 
čreva a  konečníka, to dokázal. Preto skôr, 
ako vám rozpovieme jeho príbeh, dovoľte 
tlmočiť mu úprimné poďakovanie v  mene 
VšZP i  všetkých, ktorých jeho skúsenosť in-
špiruje k  tomu, aby išli na preventívnu pre-
hliadku.

Polypy sa zmenili na rakovinu

„Nie som hypochonder, ale na preventívne 
prehliadky chodím pravidelne,“ začína svoje 
rozprávanie 57-ročný Jindřich. Po dovŕšení 
päťdesiatky absolvoval v  rámci preventívnej 

prehliadky komplexné vyšetrenia, vrátane 
testu na skryté (okultné) krvácanie v  stoli-
ci, keďže vedel, že s pribúdajúcim vekom sa 
zvyšuje aj riziko vzniku rakoviny hrubého 
čreva a konečníka. Všetky výsledky boli v po-
riadku. Považoval to za prirodzené, keďže žil 
zdravo, nepil, nefajčil, pravidelne športoval. 
O 5 rokov neskôr, pri ďalšej preventívnej pre-
hliadke, opäť absolvoval test. Jeho výsledky 
ho však tentoraz zaskočili. Test totiž odhalil 
skryté skrvácanie v  stolici, ktoré môže byť 
jedným z  prejavov rakoviny hrubého čreva 
a  konečníka. Následná kolonoskopia tieto 
obavy potvrdila. Podrobné vyšetrenie čre-
va odhalilo dva polypy, ktoré sa už zmenili  
na rakovinu. „Nechápal som, v  rodine sme 
toto ochorenie nemali, nikdy som nebýval 
chorý, nemal som žiadne problémy ani prí-
znaky, nič ma nebolelo,“ spomína Jindřich  
na chvíle spred roka. „Je ťažké opísať moje 
pocity po tom, ako mi lekár povedal, že mám 
rakovinu. V  prvom momente som pocítil 
hroznú bezmocnosť, mal som pocit, že toto 
je ‚konečná‘, bez možnosti zvrátiť svoj osud,“ 
hovorí.

Do mesiaca ma operovali

Prvotný šok mu pomohol zvládnuť jeho ošet-
rujúci lekár. „Povedal mi, že život predsa ide 
ďalej, že nemám robiť predčasné závery, kým 
nevieme, ako zaberie liečba, že nádej existu-
je vždy a že to jednoducho nesmiem vzdať,“ 
hovorí Jindřich.

To obdobie bolo preňho ako zlý sen, ktorý 
však reálne žil. Našťastie netrvalo dlho, aj 
keď jemu sa to miestami zdalo ako večnosť. 
Do mesiaca od stanovenia diagnózy ho ope-
rovali. „Absolvoval som laparoskopickú ope-
ráciu vo Fakultnej nemocnici v  Bratislave. 
Tento chirurgický zákrok je šetrnejší ako kla-
sická operácia a je pri ňom menšie riziko, že 
by som skončil s  vývodom z  hrubého čreva 
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cez brušnú stenu a doživotným „vrecúškom“ 
na stolicu,“ dodáva.

Operácia v nemocnici na Kramároch dopadla 
dobre a Jindřich je presvedčený, že aj vďaka 
profesionalite tamojších lekárov a  starost-
livosti, ktorú mu poskytli. Jeho operatér ho 
dokonca pochválil, že je disciplinovaný pa-
cient, lebo aj vďaka pravidelnému športova-
niu bol v dobrej fyzickej kondícii, po zákroku 
nemal žiadne komplikácie a rýchlo sa zotavil. 
Veľkou oporou mu, samozrejme, bola naj-
bližšia rodina, ktorá stála pri ňom od samého 
začiatku. Verili, že Jindro svoj boj nad rako-
vinou hrubého čreva vyhrá. Aj keď nie vždy 
dokázali potlačiť strach a  pochybnosti. Veď 
v hre bol jeho život. Príliš dobre si uvedomo-
vali, že štatistiky týkajúce sa celoslovenského 
výskytu a úmrtnosti na toto ochorenie nedá-
vajú veľa dôvodov na optimizmus. Najmä ak 
viac než polovica novodiagnostikovaných 
pacientov v  priebehu roka umiera, preto-
že k  lekárovi prichádza v  poslednom štádiu 
ochorenia. Našťastie, to nebol Jindřichov prí-
pad.

Žijem opäť plnohodnotne

Po troch týždňoch od operácie sa Jindřich 

vrátil do práce. „Ak by som zostal doma, asi 
by som hľadal na internete všetky tie ne-
zmysly, ktoré sa tam o  rakovine hrubého 
čreva dajú nájsť, a  mojej psychike by to asi 
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veľmi neprospelo. Nechcel som myslieť len 
na chorobu. Tak som si to jednoducho zaká-
zal a povedal som si, že práca bude súčasťou 
mojej ďalšej terapie. A môžem povedať, že to 
naozaj funguje,“ hovorí. Vrátil sa aj k  svojim 
záľubám a športovým aktivitám – záhradkár-
čeniu, behu, bicyklovaniu, rád si zájde do fit-
nescentra. Skrátka, snaží sa žiť tak ako pred-
tým. Len s  jediným rozdielom – dnes si to 
všetko užíva akosi viac. Zo svojho jedálneho 
lístka úplne vypustil červené mäso a aj naďa-
lej preferuje zdravú stravu – rukolu, cviklu, 

špenát, rajčiny. Teda ovocie a zeleninu, ktoré 
si sám dopestuje.

Rakovina mi zmenila život

„Mám rád svoj život“ – vyznáva sa v spotoch 
i  na billboardoch, ktoré sú súčasťou infor-
mačno-edukačnej kampane Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne, pán Jindřich. Ľuďom 
na celom Slovensku tlmočí dôležité posol-
stvo – „Včasná diagnostika môže zachrániť 
Váš život“.
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Hovorí, že rakovina mu zmenila život, vďaka 
nej si urobil akýsi „vnútorný audit“, prehod-
notil priority a zistil, aký krásny môže byť ži-
vot v jeho najjednoduchšej podobe.

„Každý deň, keď sa zobudím, poďakujem sa 
sám sebe za to, že som sa zobudil. Snažím sa 
žiť jednoducho a  tešiť sa z  vecí, ktoré často 
berieme ako samozrejmosť. Možno predtým 
som sa na svet pozeral trochu kritickejšie, 
dnes som akosi prirodzene zhovievavejší, ne-
riešim veci, ktoré nie sú podstatné,“ dodáva 
Jindřich.

Viac ako kedykoľvek predtým si uvedomuje, 
že zdravie je príliš krehké na to, aby sme si 
mohli dovoliť zanedbávať ho. A  že život je 
zas príliš krásny na to, aby sme oň nebojovali 
každý deň. Aj preto to jeho vyznanie „mám 
rád svoj život“ je také úprimné a presvedčivé.

- ami -

POZNÁVAME
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Od októbra minulého roka môžu Slováci 
navštevovať súkromného zubára v rakúskom 
Hainburgu alebo ušného lekára v Prahe. Ako to 
funguje v praxi?

Tou hlavnou zmenou od októbra 2013 je, že 
pacienti môžu navštevovať s  cieľom vyšetrenia 
a liečby aj súkromných lekárov v niektorej z člen-
ských krajín EÚ, a taktiež môžu absolvovať v za-
hraničí aj hospitalizáciu. Aby splnili podmienky 
preplatenia nákladov, musia, samozrejme, splniť 
isté podmienky. Ide napríklad iba o také výkony, 
ktoré sú na Slovensku dostupné a hradené z ve-
rejného zdravotného poistenia. Zároveň však 
musia byť splnené aj podmienky dané sloven-

skou legislatívou. Napríklad je potrebné mať, tak 
ako na Slovensku, výmenný lístok na vyšetrenie 
k špecialistovi aj pri rozhodnutí navštíviť špecia-
listu nie na Slovensku, ale napríklad v Rakúsku, 
odporučenie zákroku/operácie od odborného 
lekára a podobne. Navyše, na niektoré výkony je 
stále potrebný súhlas zdravotnej poisťovne vo-
pred. Tieto výkony určuje Vyhláška Ministerstva 
zdravotníctva SR č. 341/2013 Z. z. a ide napríklad 
o  implantáciu totálnej endoprotézy bedrového 
kĺbu alebo umelé oplodnenie. Vyhlášku máme 
zverejnenú na webe.

Ak je teda daný výkon/zákrok na Slovensku 
bežne hradený z verejného zdravotného 

Vyšetrenie u lekára v zahraničí  
je dostupnejšie
Rozhovor o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti s Ing. Zdenkou Martinkovičovou,  
vedúcou odboru liečby v cudzine VšZP.
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poistenia a nie je uvedený v spomínanej  
vyhláške, pacient ho môže absolvovať aj 
v niektorej z krajín EÚ bez súhlasu poisťovne 
vopred?

Áno, pacienti sa môžu rozhodnúť, že začnú nav-
števovať lekárov napríklad v Rakúsku, Nemecku 
a podobne. Na druhej strane je potrebné upo-
zorniť, že nie všetky náklady spojené s takýmto 
ošetrením budú pacientovi aj reálne preplate-
né. Zdravotná poisťovňa na Slovensku môže 
totiž poistencovi uhradiť náklady len do výšky, 
akoby hradila za tento zákrok slovenskému 
zmluvnému lekárovi. Zvyšnú sumu si doplatí 
pacient sám. Treba myslieť na to, že v mnohých 
prípadoch zaplatí Slovák za ošetrenie v zahrani-
čí oveľa viac.

Koľko eur teda bude platiť poistenec, ktorý sa 
rozhodne vycestovať za ošetrením napríklad  
do Rakúska?

Uvediem to na príklade. Slovák sa rozhodne, že 
pôjde na vyšetrenie ucha k rakúskemu špecia-
listovi. Najskôr musí ísť k svojmu všeobecnému 
lekárovi na Slovensku. Všeobecný lekár ho vy-
šetrí, a ak je potrebné vyšetrenie špecialistom, 
vypíše mu výmenný lístok k špecialistovi, ktorý 
potom priloží k žiadosti o preplatenie. Násled-
ne pacient navštívi rakúskeho lekára (ušného), 
ktorý ho nechá vyšetrenie zaplatiť v plnej sume, 
napríklad 100 €. Po príchode na Slovensko 
príde poistenec do jeho zdravotnej poisťovne 
(najneskôr do 3 mesiacov od vyšetrenia) s ori-
ginálnym dokladom o  zaplatení, s  lekárskou 
správou, s  originálnym dokladom s  rozpisom 
poskytnutých výkonov (ako napr. faktúra, vyúč-
tovanie zdravotných výkonov, recept na lieky, 
poukaz na zdravotnícku pomôcku), vypíše si 
žiadosť o preplatenie a zdravotná poisťovňa mu 
následne preplatí zo 100 € sumu, ktorú by za to 
isté vyšetrenie uhradila slovenskému lekárovi, 
napríklad 40 €. V tomto prípade si pacient do-
platil 60 € zo svojho. Táto suma mu už nebude 
nijakým spôsobom zo strany zdravotnej pois-
ťovne preplatená.

Teda pacienti si musia najskôr za ošetrenie 
zaplatiť vždy plnú sumu?

V prípade cezhraničnej zdravotnej starostlivos-
ti, teda ak pacient zámerne vycestuje za ošetre-
ním do niektorej z krajín EÚ, áno. Pacienti musia 
najskôr zaplatiť za ošetrenie plnú sumu, musia 
si vyžiadať potrebné doklady a  až následne si 
žiadajú v slovenskej zdravotnej poisťovni o pre-
platenie časti nákladov. VšZP po prekontrolo-
vaní všetkých potrebných dokladov a  žiadosti 
zašle prislúchajúcu sumu či už na bankový účet 
poistenca, alebo poštovou poukážkou na ad-
resu.

Koľko poistencov VsŽP využíva možnosť cestovať 
za lekármi za hranice?

Od októbra uplynulo iba niekoľko mesiacov,  
poistenci si na novú možnosť zvykajú poma-
ly. Poistenci sa skôr o cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti zatiaľ informujú, ako ju reálne 
využívajú. Najčastejšie však naši poistenci 
absolvujú v  prípade cezhraničnej zdravotnej 
starostlivosti najmä stomatologické ošetrenie. 
Z výkonov, ktoré musia byť vopred schválené, 
je to umelé oplodnenie.

Náš tip:

Poistencom odporúčame konzultovať 
návštevu lekára v  zahraničí so slovenskou 
zdravotnou poisťovňou. Niektorí ľudia totiž 
zabúdajú, že pred vyšetrením musia mať 
napríklad výmenný lístok od všeobecného 
lekára, iní nemajú vedomosť o  tom, že im 
poisťovňa na Slovensku nepreplatí za vyšet-
renie plnú sumu. Je vždy lepšie byť informo-
vaný vopred! Kliknite na našu stránku, kde 
máme zverejnené praktické informácie  
o  cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, za-
volajte do nášho Call centra (0850 003 003), 
prípadne navštívte naše pobočky.
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Viete, že Slovensko je krajinou s najväčším vý-
skytom rakoviny hrubého čreva a  konečníka 
v Európskej únii? Je to, žiaľ, realita, ktorú nemô-
žeme prehliadať. Pýtate sa, ako je to možné? 
Čo robíme inak ako krajiny, ktoré sú na tom  
vo výskyte a  úmrtnosti na toto vážne onko-
logické ochorenie lepšie ako my? A  vôbec, 
čo môžeme urobiť preto, aby sme tento stav 
zvrátili? Odpoveď je jednoduchá. Aj v  tomto 
prípade platí, že najúčinnejšou zbraňou je pre-
vencia. Je teda aj v našich silách, aby sme „pre-
písali“ nelichotivé štatistiky, ktoré potvrdzujú, 
že prevencia v tomto smere je u nás ešte stále 
tak trochu „Popoluškou“. Napokon, posúďte 
sami. Tu sú fakty:

Čo teda môžeme urobiť my sami, ak sa chce-
me chrániť pred rakovinou hrubého čreva 
a konečníka? Základom je zdravý životný štýl 
a pravidelné absolvovanie preventívnych pre-
hliadok. To znamená, že by sme mali dbať na 
pravidelný pohyb, jesť potraviny s  vysokým 
obsahom vlákniny, vyhýbať sa nadváhe, faj-
čeniu, nadmernej konzumácii alkoholu a  pa-

mätať na to, že rizikovými faktormi v strave sú 
aj červené mäso a  jedlá s  vysokým obsahom 
živočíšnych tukov.

Veľký podiel na tom, že väčšina pacientov 
navštívi lekára neskoro, má fakt, že rakovina 
hrubého čreva a  konečníka spočiatku nebo-
lí a  pacient nepociťuje žiadne problémy. O  to 
pozornejšie by sme si mali všímať niektoré pre-
javy, ktoré by nám mohli signalizovať, že niečo 
nie je v poriadku.

Príznakmi kolorektálneho karcinómu  
vo všeobecnosti sú:

zmena „správania sa“ čriev,

hnačka, zápcha, alebo pocit neúplného vy-
prázdňovania čriev,

svetločervená alebo tmavočervená až čier-
na krv v stolici,

užšia „ceruzkovitá“ stolica, spôsobuje ju 
zúženie čreva nádorom smerom ku konečníku,

bolestivosť brucha, meteorizmus (nafúk-
nutie), pocit plnosti a kŕče,

úbytok hmotnosti bez zjavnej príčiny,

veľmi častá únava,

pocit na vracanie alebo priamo vracanie,

nevysvetliteľná málokrvnosť – strata čer-
vených krviniek,

Ak teda spozorujete niektoré z týchto prízna-
kov, určite ich konzultujte so svojím ošetrujú-
cim lekárom. Zvlášť opatrní by mali byť ľudia, 
u ktorých sa už v rodine rakovina hrubého čre-
va a konečníka vyskytla v priamom príbuzen-
skom vzťahu, teda deti, súrodenci alebo rodičia  

Test, ktorý vám môže zachrániť život

Slovensko patrí celosvetovo medzi kraji-
ny s najvyšším výskytom rakoviny hrubého 
čreva a konečníka.

Na Slovensku sa ročne diagnostikuje 
takmer 3 600 nových prípadov rakoviny 
hrubého čreva a konečníka.

Ročne u nás zomiera na toto ochorenie 
až 1 700 pacientov.

80 % pacientov prichádza k  lekárovi až 
v poslednom štádiu ochorenia.

Ak sa toto ochorenie zachytí včas, pa-
cient má 95-percentnú šancu na vyliečenie.
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pacienta postihnutého týmto ochorením. Pri-
bližne 20 percent prípadov tvoria totiž práve 
nádory s vrodeným rizikom.

Rizikové skupiny

Ľudia vo veku nad 50 rokov.

Ľudia s rodinnou predispozíciou na rakovi-
nu hrubého čreva a konečníka, existuje aj fa-
miliárny typ ochorenia.

Ľudia so zápalovým ochorením hrubého 
čreva (napr. Crohnova choroba).

Ženy, u ktorých bola zistená rakovina prs-
níka, vaječníkov a maternice.

Pacienti s cukrovkou majú o 30 % až 40 % 
väčšie riziko ochorenia na rakovinu hrubého 
čreva ako zdraví ľudia.

Ľudia, ktorí prijímajú veľa živočíšnych 
tukov a málo vlákniny.

Fajčiari.

Nadmerní konzumenti  
alkoholu.

Ak teda máte nad 50 ro-
kov, určite by ste nemali 
zanedbávať preventívne 
prehliadky. Prvé prejavy 
rakoviny hrubého čreva 
a  konečníka môže to-
tiž odhaliť jednoduchý 
test na skryté (okult-
né) krvácanie v stolici, 

ktorý je súčasťou preventívnej prehliadky 
u  všeobecného lekára raz za 2  roky. Zo zá-
kona naň majú nárok pacienti od 50 rokov, 
no poistenci VšZP môžu toto vyšetrenie 
absolvovať v  rámci nadštandardnej zdra-
votnej starostlivosti už od 40. roku života. 
Testu sa netreba báť, je rýchly, bezbolestný 
a zaplatí ho zdravotná poisťovňa.

Ako treba postupovať?

Navštívte svojho všeobecného lekára a po-
žiadajte ho o test.

Lekár vám test aj s  poučením poskytne 
bezplatne.

Test trvá pár minút a urobíte si ho v súkro-
mí svojho domova.

Do špeciálnej nádobky odoberiete pomo-
cou priloženej tyčinky malú vzorku stolice, 
ktorú odnesiete svojmu všeobecnému leká-
rovi.

Lekár vám výsledok testu oznámi okamžite.

Ak sa testom potvrdí výskyt krvi v stolici, 
lekár vás pošle na ďalšie odborné vyšetre-
nie.

Ak sa aj testom potvrdí výskyt krvi v stolici, ešte 
netreba robiť paniku. Prítomnosť krvi v  stolici 
môže byť prejavom iného ochorenia, napríklad 
hemoroidov. Ak však aj následné vyšetrenia 
potvrdia rakovinu hrubého čreva, je lepšie, ak 
sa ochorenie zachytí v  počiatočnom štádiu, 
pretože včasná diagnostika môže pacientovi 
zachrániť život. Preto neodkladajte návštevu 
u svojho všeobecného lekára a dajte si v rámci 
preventívnej prehliadky spraviť test na okultné 
krvácanie. Buďte zodpovední k svojmu zdraviu 
a nájdite si čas na seba. Len tak môžete prežiť 
zdravý, dlhý a plnohodnotný život v kruhu svo-
jej rodiny.
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Kto sa môže zapojiť do súťaže? Každý pois-
tenec VšZP starší ako 18 rokov, ktorý v termíne  
od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 absolvuje aspoň 
jednu preventívnu prehliadku u  všeobecného 
lekára, stomatológa, gynekológa alebo urológa.

Čo treba urobiť ďalej? Vypísať súťažný kupón, 
ktorý je aj priamo v tomto časopise alebo v le-
táčiku, a  poslať ho do 15.  10.  2014 na adresu: 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Generál-
ne riaditeľstvo, odbor marketingu, Mamateyo-
va 17, P. O. BOX 41, 850 05 Bratislava 55 (obálku 
označte heslom SÚŤAŽ). Ďalšou možnosťou je 
vyplniť súťažný formulár elektronicky na našej 
stránke www.vszp.sk/sutaz.

Kedy budú vyžrebovaní výhercovia? Vý-
hercov našej súťaže vyžrebujeme v  novembri 
za účasti notárky. Mená výhercov zverejníme 
v  Partnerstve 4/2014, na internetovej stránke 
a o výhre ich budeme informovať aj písomne.

Hlavnou cenou je letná dovolenka pri mori 
pre dve osoby od nášho partnera – cestovnej 
kancelárie Ruefa Reisen v  hodnote 1 600 €. 
Druhou lákavou cenou je zapožičanie road-
stera Mazda MX-5 na týždeň. Treťou až piatou 
cenou sú v  tomto ročníku súťaže týždenné 
pobyty Klasik pre 2 osoby v kúpeľoch Bojni-
ce. Ceny v  podobe ďalších dovolenkových po-
bytov či zaujímavých produktových balíčkov sú 
však pripravené aj pre ďalších výhercov. Súťažiť 
s nami sa oplatí v každom prípade. Keďže pod-
mienkou zapojenia sa do súťaže je absolvovanie 
preventívnej prehliadky, vyhrávajú prakticky 
všetci, ktorí urobia niečo pre svoje zdravie. Je to-
tiž dokázané, že práve vďaka preventívnym pre-
hliadkam sa často podarí diagnostikovať rôzne 
ochorenia v štádiu, keď sú dobre liečiteľné, a za-
brániť tak vážnejším zdravotným problémom.

Kompletné pravidlá súťaže aj zoznam všetkých 
cien nájdete na adrese www.vszp.sk/sutaz.

Za preventívnu prehliadku dovolenka  
– vyhrajte 90 skvelých cien!
Darujte si šancu na výhru aj vy a naplňte svoje predstavy o skvelej dovolenke pri mori  
so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Vstupenkou do 9. ročníka našej atraktívnej súťaže  
je preventívna prehliadka.

Hlavná výhra 
Letná dovolenka pri mori pre 2 osoby 
s all inclusive na 8 dní od Ruefa Reisen 
v hodnote 1 600 €

Meno a priezvisko:

Adresa bydliska:

E-mail: Mobil:

U akého lekára ste absolvovali preventívnu prehliadku:
u všeobecného lekára u všeobecného lekára
u stomatológa u stomatológa

Súťažiaci dáva týmto VšZP súhlas na spracúvanie osobných údajov 
prostredníctvom VšZP alebo sprostredkovateľa na účely žrebovania  
súťaže a  zasielania informácií o  službách VšZP v  rozsahu osobných 
údajov: meno a priezvisko, adresa, e-mail. Tento súhlas môže dotknutá 
osoba odvolať vo VšZP.

Dátum narodenia:

Podpis:
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Hokejová škola Mariána Gáboríka v Trenčíne 
je veľmi populárna. Kedy vám napadla táto 
myšlienka? 

Bol to rodinný nápad a inšpiroval nás pri ňom 
aj príklad bývalého českého obrancu Františka 
Kučeru, ktorý spolu s bratom Vojtěchom po-
stavil podobné športové centrum v Prahe-Let-
ňanoch. Chceli sme investovať do športu. Vždy 

som chcel Trenčínu splatiť aspoň niečo z toho, 
čo mi toto mesto a klub dali. Práve v tomto 
meste som robil svoje prvé hokejové kroky, učil 
sa prvé kľučky a strieľal góly. Som vďačný, že 
som dostal túto možnosť. Z vďaky za to, čo mi 
hokej dal, som chcel pomôcť aj ďalším chlap-
com a dievčatám, aby mali podmienky na plne-
nie svojich športových snov.

Musí byť náročné starať sa o školu na Slovensku 
popri vašej vrcholovej hokejovej kariére. 
Zvládate to? 

Zatiaľ si neviem predstaviť  
život na jednom mieste
Marián Gáborík, rodák z Trenčína, ktorý vyštudoval modelárstvo a módne návrhárstvo, patrí 
už niekoľko rokov medzi najlepších útočníkov v NHL. Radí sa medzi najrýchlejších korčuliarov 
v hokejovom svete.  Momentálne pôsobí v slnečnom Los Angels za tím LA Kings. Najviac mu  
v Amerike chýbajú rodina a priatelia, no aj napriek tomu si nevie predstaviť usadiť sa  
na jednom mieste. Zatiaľ. Vo voľnom čase si rád zahrá golf či tenis. 

Marián Gáborík

Narodený: 14. 2. 1982
Vek: 32
Prezývka: Gabby (v USA),  
Brambor (na Slovensku)
Obľúbené športy: Golf a tenis 

26 I www.vszp.sk

rozhovor



MG Rink je rodinný podnik. Som rád, že sa tomu  
rodičia s bratom maximálne venujú. Bez ich 
pomoci by to bolo ťažšie zrealizovať. Otec mal  
na starosti výstavbu štadióna, zháňal dodáva-
teľské firmy, robil výberové konania a študoval 
tú kopu predpisov. Dnes sa stará o ľadovú plo-
chu a fitnescentrum. Mama vedie účtovníctvo a 
má na starosti všetky papiere. Brat Braňo zastu-
puje manažérsku funkciu.

Ste považovaný za jedného z najrýchlejších 
korčuliarov na svete. Čo robíte pre udržanie top 
kondície? 

Myslím si, že práve letná príprava je veľmi dôle-
žitá na zlepšenie kondície, snažím sa jej veno-
vať preto maximum, aby som bol počas sezóny 
dobre pripravený na zápasy.  

Máte aj špeciálne stravovacie návyky, diéty alebo 
presne predpísanú stravu? 

Diéty nedržím, myslím, že sa stravujem celkom 
zdravo. Pred zápasom si dávam vždy ľahší obed.  
Večer sa snažím vyhýbať karbohydrátom. 

Varíte si sám, alebo sa viac stravujete  
v reštauráciách?  Prípadne pripravuje pre Vás 
niekto jedlo? Predpokladám, že na varenie asi 
nemáte čas popri vašej vyťaženosti. 

Počas sezóny mi varí moja priateľka, samozrej-
me, vybehneme aj do reštaurácií, hlavne keď je 
deň voľna. Ja sa realizujem hlavne v lete, keď 
grilujeme. 

V tejto sezóne ste podľahli niekoľkým zraneniam. 
Ako ste spokojný s ošetrujúcimi lekármi  
v Spojených štátoch? Je to markantný rozdiel 
oproti Slovensku? 

Myslím si, že po tejto stránke sa klub o nás veľ-
mi dobre stará, máme tých najlepších v odbore, 
nikdy som nemal pocit neprofesionality z ich 
strany. Slovensko vôbec nezaostáva, myslím si, 
že máme veľmi dobrých lekárov. 
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Pôsobili ste v Minessote, NY Rangers,  
v Columbuse a momentálne ste hráčom  
LA Kings. Ktorý z klubov je vášmu srdcu najbližší? 
Ľuďmi,  mestom alebo hokejovým tímom? 

Sú to úplne rozdielne mestá, život v nich je dosť 
odlišný. Veľmi som si obľúbil mesto NYC, prúdi 
v ňom neustály život, Minessota má zas na dru-
hej strane krásnu prírodu, jazerá a LA je mesto, 
ktoré ma nabíja energiou pre jeho slnečné po-
časie. Myslím, že sme tu v LA veľmi dobrá partia 
chalanov, ktorí ťahajú za jeden koniec a vedia sa 
navzájom podporiť. 

V Amerike pôsobíte niekoľko rokov. Plánujete sa 
vrátiť na Slovensko a usadiť sa, alebo vás láka 
skôr  ostať za veľkou mlákou? 

V Amerike som už od 18 rokov a letné me-
siace trávim na Slovensku. Som zvyknutý žiť  
v 2 krajinách, zatiaľ si neviem predstaviť život 
na jednom mieste 12 mesiacov v roku. Ale väč-
šinu času budem určíte tráviť v Trenčíne. 

Keby ste mohli na sebe niečo zmeniť, čo by to 
bolo? 

Chcel by som byť trpezlivejší pri učení sa no-
vých vecí. 

Ak by ste neboli profesionálny hokejista, k akému 
zamestnaniu by ste sa priklonili? 

Vyštudoval som modelárstvo, návrhárstvo ode-
vov v Trenčíne, ale neviem, či by som v tomto 
odbore ostal. Je ťažké povedať, čím by som 
chcel byť, keby som nehral hokej. Nezamýšľal 
som sa nad tým. 

Ako vznikli vaše prezývky?  

Na Slovensku ma volajú „Brambor“. Túto pre-
zývku som zdedil  po bratovi Braňovi, ktorý ju 
dostal od trénera. Odvíjalo sa to od jeho mena. 
V Amerike ma oslovujú „Gabby“.

Je niečo, čo vám v Amerike chýba? 

Najviac mi tu chýba asi rodina a kamaráti. Tých 
mi tu nič nenahradí. 

Máte čas venovať sa okrem hokeja aj iným 
aktivitám, prípadne športom? 

V letných mesiacoch je voľnejšie. Rád si zahrám 
tenis, golf, chodím si zajazdiť na okruh.
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Kde nás najbližšie nájdete?
„Deň pre vaše zdravie“ sa teší mimoriadnemu záujmu všade, kam prídeme. Aj preto sa nás často 
prostredníctvom listov alebo pri osobných stretnutiach pýtate, kedy a kde nás opäť nájdete. Zo-
znam najbližšie pripravovaných „zdravých“ podujatí  pravidelne aktualizujeme na našej stránke  
http://www.vszp.sk/denprevasezdravie/

Zľava na výživové doplnky
pre poistencov VšZP

 prírodné zloženie
 bez chemických prímesí
 priamo od výrobcu

P

ppp
b
pp

Možnosť uplatnenia zľavy:
1.   15 % zľava v internetovom obchode www.terezia.sk
2.   10 % zľava v lekárňach Sunpharma a Ekolekáreň

h d k

Vyrába: TEREZIA COMPANY | Žiadajte v lekárňach alebo na bezplatnej linke 0800 72 72 72 | www.terezia.sk/vszp

Výživové doplnky

Zľ ýži é d l kZľ ýži é d l kZľ ýži é d l k
Zdraviu prospešné huby a rastliny
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Správne znenie tajničky z  predchádzajúceho čísla: 
Elektronická pobočka – nonstop otvorená. Výhercovia:
1. – 2. cena: prípravky Daylong – ochranu pred slnečným 
žiarením vyhrali Terézia Kleinová z Trenčína a Ružena 
Radvánszka z Košíc.
3. – 4. cena: balíček výrobkov dentálnej hygieny CURAPROX 
od spoločnosti CURADEN Slovakia s. r. o. vyhrali Mária 
Verčeková z Prievidze a Helena Siposová z Rakovnice.
5. – 6. cena: balíček reklamných predmetov od VšZP vyhrali 
Ladislav Ondruš zo Žiliny a Zlatica Olšanská z Košíc.

Poistenci VšZP, ktorí správne vyplnia tajničku, budú zaradení 
do žrebovania o nasledujúce ceny:
1. – 2. cena: prípravky Daylong – ochrana pred slnečným 
žiarením.
3. cena: darčeková poukážka na 3-ročnú kartu HolidayCard.

Správnu odpoveď pošlite do 20. 8. 2014 na adresu: 
Všeobecná zdravotná poisťovňa,  a.  s., Generálne riaditeľstvo, 
Referát komunikácie, Mamateyova 17, P.  O.  BOX 41, 850 05 
Bratislava 55.

Meno a priezvisko:

Adresa bydliska:

E-mail:

Správne znenie tajničky:

Vaše postrehy a pripomienky:

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

Dátum narodenia:

Podpis:



10% zľava
za skorú rezerváciu
pre klientov ZP 
aj pre samoplatcov

Kúpele Sliač a.s.
tel.: +421 45 5442 320, 5442 656
e-mail: sales@spa-sliac.sk, mkrajlikova@spa-sliac.sk

Kto myslí dopredu, 
           získa odmenu!

Platí pri zakúpení vybraných pobytov, 

alebo zaslaní návrhu na kúpeľnú liečbu 

minimálne 2 mesiace pred nástupom.

- účinná a overená liečba  
  detských kožných chorôb

- prírodná minerálna 
  sírovodíková voda

- deti do 6 rokov absolvujú
  liečbu v sprievode rodiča

- liečba plne hradená   
  zdravotnou poisťovňou

Nenechajte 
svoje dieťa trpieť!

Rezervácie: 034 69 59 173  
reservations.smr@spasmrdaky.sk

smrdaky.danubiushotels.sk

Rezervácie: 033 775 77 33  
booking@spapiestany.sk

piestany.danubiushotels.sk

20% 
zľava*

Špeciálna ponuka pre poistencov VšZP 

Chuť Smrdák 
v termíne 

1. 10. - 15. 12. 2014

Platné pre pobyty:

Chuť Piešťan 
v termíne 

1. 7. - 31. 8. 2014

Vyskúšajte 
naše kúpele!

*Obdržíte pri preukázaní sa 
kartou poistenca VŠZP.
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