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26 ROZHOVOR
a do života.
Stanislav Štepka, umelecký šéf Radošinského
naivného divadla
Šanci na zmenu k lepšiemu môžete veriť dokonca
aj vtedy, ak vám osud nedá veľmi na výber. Keď
30 INFORMÁCIE
veci neviete zmeniť, barličkou nádeje je uhol po‑
Vyhodnotenie krížovky a súťaže z čísla 4/2017,
hľadu. Presvedčte sa v príbehu, ktorý je ďalším dô‑
Dajte si posielať newsletter
kazom, že aj na malom Slovensku sa robí svetová
31 KRÍŽOVKA
medicína. Vďaka unikátnej operácii, ktorú v plnej
výške uhradila naša zdravotná poisťovňa, sme sa
od pána Jozefa dozvedeli to, o čom sme mohli do‑
teraz iba „špekulovať“, či sa dá ľúbiť a byť milovaný
Vydáva:
aj s umelým srdcom.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
Mimochodom, radošinským „stále s uchom na va‑
šom srdci“ sme sa inšpirovali aj pri tvorbe ďalšieho
Adresa redakcie: VšZP, Panónska cesta 2,
obsahu tohto čísla Partnerstva. Vyspovedali sme
851 04 Bratislava,
v ňom výhercov minuloročnej súťaže Za preven‑
tel.: 02/20 82 47 48
tívnu prehliadku dovolenka a zisťovali sme, či je
Šéfredaktorka: Mgr. Alena Michalicová
jarná únava iba výhovorkou. Dozviete sa tiež, kde
Redakčná rada: Mgr. Viera Konová,
čerpajú životnú energiu známe osobnosti, ale i to,
MUDr. Beata Havelková, MPH, PhDr. Zuzana
čo sa zmenilo v poplatkoch na pohotovosti. Ve‑
rím, že potešíme aj lúštiteľov krížovky. Na želanie
Štukovská, Mgr. František Gašperec,
mnohých z vás, našich čitateľov, sme jej vyhradili
Mgr. Zuzana Bachratá
väčší priestor.
Grafické spracovanie a jazyková
Kde čerpáte životnú energiu?
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Milí priatelia,
želám vám, aby ste si vždy našli dôvod a spôsob,
ako zmeniť svoj život k lepšiemu. Peknú jar a prí‑
jemné čítanie.

ROZHOVOR
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ZVLÁDLI SME OZDRAVOVANIE,
TERAZ CHCEME ZLEPŠOVAŤ
SLUŽBY PRE POISTENCOV

Rozhovor s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Miroslavom
Kočanom
Všeobecná zdravotná poisťovňa skončila rok 2017 podľa
predbežnej účtovnej závierky so ziskom 35 mil. eur, čo
bolo pre mnohých prekvapením. Čo to pre poisťovňu
znamená?
Celý zisk použijeme na proces zmeny vlastné‑
ho imania zo záporného na kladné. Zvyšnú po‑
trebnú časť peňazí nám prisľúbil poskytnúť ak‑
cionár, teda ministerstvo zdravotníctva. VšZP
má za sebou náročný rok, ktorého rámce určo‑
vali pravidlá ozdravného plánu. Vnímal som to
ako priestor pre manažérske nastavenie efek‑
tívnych pravidiel s presahom do ďalších rokov.

Ako sa dá rok s ozdravnými opatreniami uzavrieť
so ziskom?
Bol to rok intenzívnej komunikácie a rokovaní
o nastavovaní zmluvných vzťahov a podmie‑
nok. Nebudem popierať, že do veľkej miery
za pozitívny výsledok vďačíme ekonomicky
aktívnym obyvateľom a dofinancovaniu re‑
zortu. Nemalou mierou k tomu však prispeli
aj naše interné úsporné opatrenia. Som rád,
že sa nám to podarilo bez toho, aby sa to
dotklo našich poistencov.

Naozaj nedostali poistenci na úkor úsporných opatrení
menej ako v minulom roku?
Nie, v niektorých segmentoch dokonca dostali
viac starostlivosti za porovnateľný objem pe‑
ňazí alebo porovnateľný objem starostlivosti
za menej peňazí. Napríklad počet výkonov
v jednodňovej zdravotnej starostlivosti stúpol
o takmer 10-tisíc, počet MR vyšetrení o viac
ako 5-tisíc, na liečbu v zahraničí vynaložila
VšZP o 2,5 milióna eur viac.

v strednej Európe tzv. umelé srdce, preplatili
sme vyšetrenie Spyglass, ktoré v rozvetvených
žlčových cestách rozlíši príčinu ich zúženia
a zachytí aj prípadné nádory. Sme jediná zdra‑
votná poisťovňa, ktorá pri kostných nádoroch
u detí uhrádza náhrady stehnovej kosti, ktoré
rastú spolu s nimi, len priložením magnetické‑
ho prístroja na kožu. Náklady na výnimkové
lieky nám pri porovnateľnom objeme zdravot‑
nej starostlivosti medziročne mierne poklesli.

Znamenalo ozdravovanie v uplynulom roku aj
zastavenie rozvojových projektov?
V roku úsporných opatrení síce bolo menej
priestoru na investície do rozvojových projek‑
tov, napriek tomu sa nám ich podarilo spus‑
tiť niekoľko. Rozšírili sme služby ePobočky,
do užívania sme dali novú mobilnú aplikáciu
VšZP, ktorú si stiahlo už takmer 30-tisíc používateľov. Spustili sme službu eRecept VšZP,
ku ktorej je aktuálne pripojených viac ako
80 % poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Ako prvá zdravotná poisťovňa sme hromadne
elektronicky distribuovali do eSchránok 95-ti‑
síc výsledkov ročného zúčtovania zdravotné‑
ho poistenia.

Na aktivovanie mobilnej aplikácie VšZP je potrebná
GRID karta, v konkurenčnej poisťovni nie. Plánujete
toto používateľské obmedzenie zrušiť?
Pracujeme na tom, aby sme našim poisten‑
com zjednodušili prístup k dátam čo najviac.
Jedným z pripravovaných krokov je aj zrušenie
GRID karty, ale k presnému termínu by som sa
zatiaľ nevyjadroval. Osobne by som však priví‑
tal, keby to bolo čo najskôr.

A čo toľko kritizované schvaľovanie liekov na výnimky či
investície do inovatívnej liečby?
VšZP sa v uplynulom roku aj napriek úsporným
opatreniam darilo byť naďalej lídrom pri ino‑
vatívnej liečbe – náš poistenec dostal ako prvý

Čo čaká najväčšiu slovenskú zdravotnú poisťovňu
v aktuálnom roku?
V roku 2018 VšZP plánuje pokračovať v rozši‑
rovaní elektronických služieb pre svojich klien‑
tov. Prioritou bude ďalšie odbúravanie preká‑
žok v dostupnosti zdravotnej starostlivosti.
Rovnako plánujeme zaviesť bezlimitné úhra‑
dové systémy pre ambulantných špecialistov,
ale aj v segmente CT a MR vyšetrení. Zmeny
by sa mali dotknúť aj vyhodnocovania kvality
zdravotnej starostlivosti u poskytovateľov. Pri‑
pravujeme tiež nové služby, ktoré zlepšia ma‑
nažment zdravotnej starostlivosti o pacienta.
Minister zdravotníctva avizoval zavedenie nového
objednávacieho systému pacientov, do ktorého by
boli výraznejšou mierou zainteresované zdravotné
poisťovne. Čo je podstatou návrhu?
Naším zámerom bude zlepšiť manažment pa‑
cienta aj pri objednávaní na vyšetrenia. Pois‑
ťovňa by mala zastrešovať manažment zdra‑
votnej starostlivosti o pacienta a zabezpečiť
poistencovi adekvátnu a dostupnú zdravotnú
starostlivosť v kratšom čase ako doteraz, ale
tiež napríklad zamedziť duplicitným vyšetre‑
niam či dohliadať na efektivitu vyšetrení.

poistného (prvýkrát v ročnom zúčtovaní po‑
istného za rok 2018, ktoré sa bude vykonávať
v roku 2019).

NOVINKY V ZÁKONE
O ZDRAVOTNOM POISTENÍ
OD 1. JANUÁRA 2018
Zamestnávateľ si už neuplatňuje odpočítateľnú položku na vymeriavací
základ

Účinnosťou novely zákona o zdravotnom poistení si zamestnávatelia od 1. januára 2018 ne‑
uplatňujú odpočítateľnú položku na vymeriavací základ. Týka sa to tak preddavkov na poistné
od 1. 1. 2018, ako aj ročného zúčtovania poistného za tento rok, ktoré sa bude vykonávať v roku
2019. Pre zamestnanca sa nič nemení, na rozdiel od zamestnávateľa si odpočítateľnú položku
na vymeriavací základ naďalej uplatňuje. Preddavok na poistné za zamestnávateľa sa od 1. 1. 2018
vypočíta z položky mesačného výkazu. Celková výška príjmu, preddavok na poistné za zamestnan‑
ca sa počíta tak ako doteraz, t. j. z položky mesačného výkazu Vymeriavací základ.
Príklady vykazovania:

Počet dní

Celková výška
príjmu

31

450,00

Počet dní

Celková výška
príjmu

31

420,00

Celková výška Celková výška
príjmu pre
ďalších
uplatnenie OP príjmov

400,00

50,00

Celková výška Celková výška
príjmu pre
ďalších
uplatnenie OP príjmov

420,00

0,00

OP

Vymeriavací
základ

240,00

210,00

OP

Vymeriavací
základ

300,00

120,00

OP – odpočítateľná položka

Zamestnávateľovi pribudla nová oznamovacia
povinnosť
V prípade účasti zamestnanca na štrajku má
zamestnávateľ oznamovaciu povinnosť podľa
Metodického usmernenia Úradu pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou č. 12/4/2014.
Na oznámenie použije osobitný kód 2S. Číslo
2 v kóde znamená, že ide o zamestnanca a pís‑
meno S spresňuje, že tento zamestnanec sa
zúčastňuje na štrajku.

Sadzba preddavku v %

Suma preddavku v eurách

Preddavok

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Spolu

10

4

45,00

8,40

53,40

Sadzba preddavku v %

Suma preddavku v eurách

Preddavok

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Spolu

10

4

42,00

4,80

46,80

Zdroj: VšZP, odbor zdravotného poistenia
Výška preddavku poistenca zúčastňujúceho
sa na štrajku
Zamestnanci s kódom 2S sa počas štrajku stá‑
vajú samoplatiteľmi. Výška ich preddavku na
poistné je 0 €. Všetkým samoplatiteľom, ktorí
sú evidovaní ako účastníci štrajku, však zdra‑
votná poisťovňa povinne vykoná ročné zúč‑
tovanie poistného na verejné zdravotné po‑
istenie, pričom každý takýto poistenec uhradí
poistné ako samoplatiteľ v ročnom zúčtovaní

Zmena podmienok účasti v systéme verejného zdravotného poistenia pre osoby bez
trvalého pobytu v SR
Od 1. 1. 2018 môže do systému verejného
zdravotného poistenia vstúpiť fyzická osoba
bez trvalého pobytu v SR, ktorá u zamest‑
návateľa so sídlom alebo stálou prevádzkou
na území Slovenskej republiky, resp. u zamest‑
návateľa organizačnej zložky podniku zahra‑
ničnej osoby pôsobiacej v SR,
vykonáva zárobkovú činnosť
s dohodnutým mesačným príj‑
mom najmenej v sume urče‑
nej osobitným predpisom pre
zamestnanca odmeňovaného
mesačnou mzdou. Osobitným
predpisom je § 2 ods. 1 zákona
č. 663/2007 Z. z. o minimálnej
mzde. Znamená to, že príjem
zamestnanca u zamestnávate‑
ľa nesmie byť nižší ako 480 €,
čo je minimálna mzda na rok
2018.
Osobám bez trvalého poby‑
tu v SR, ktorým verejné zdra‑
votné poistenie vzniklo pod‑
ľa zákona o zdravotnom poistení účinného
do 31. 12. 2017 a ktoré po 1. 1. 2018 nemali do‑
hodnutý mesačný príjem v súlade s ustanove‑
ním § 2 ods. 1 zákona o minimálnej mzde, bol
zamestnávateľ povinný ukončiť v zdravotnej
poisťovni status zamestnanca k 31. 12. 2017.

Takýto poistenec má povinnosť podať od‑
hlášku zo systému verejného zdravotného po‑
istenia v SR, ak na zotrvanie v ňom nemá iný
dôvod.
Za zamestnancov (osoby bez trvalého poby‑
tu v SR), ktorým verejné zdravotné poistenie
vzniklo pred 1. januárom 2018 a ich mesačný
príjem spĺňa podmienky na vstup do systému
verejného zdravotného poistenia, resp. zotr‑
vanie v ňom (tzn. je dohodnutý v súlade s § 2
ods. 1 zákona o minimálnej mzde), bol zamest‑
návateľ povinný do 28. 2. 2018 zaslať zdravot‑
nej poisťovni vyplnené tlačivo Potvrdenie

zamestnávateľa o uzatvorení pracovného po‑
meru, obdobného pracovného pomeru alebo
iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnan‑
ca bez trvalého pobytu na území Slovenskej
republiky. Tlačivo je prílohou č. 6 Metodického
usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou č. 12/4/2014.

POŠTU Z VšZP SI V eSCHRÁNKACH NACHÁDZA ČORAZ VIAC KLIENTOV.
VIETE, ŽE?
– VšZP je prvou zdravotnou poisťovňou na Slovensku, ktorá začala komunikovať s klientmi cez
Ústredný portál verejnej správy.
–.Za rok 2017 sme klientom doručili do eSchránok takmer 112-tisíc dokumentov.
– Len vlani sme takto ušetrili 201-tisíc eur, ktoré využijeme na skvalitňovanie našich služieb.
– Aj v tomto roku si platitelia nájdu výsledky ročného zúčtovania, ako aj výkazy nedoplatkov
na poistné a na preddavky na poistné vo svojich eSchránkach.
– Platitelia môžu prostredníctvom eSchránky podávať aj námietky a nesúhlasné stanoviská.

AKTUALITY
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ZVERTE ZDRAVIE SVOJHO
DIEŤATKA DO SPRÁVNYCH RÚK

VYHRALI STE!

Radi sa o nového člena vašej rodiny zodpoved‑
ne postaráme. Dieťatko treba prihlásiť do zdra‑
votnej poisťovne do 60 dní od jeho narodenia,
dovtedy môže čerpať zdravotnú starostlivosť
z poistenia mamičky. K prihláške do zdravotnej
poisťovne si pripravte rodný list svojho synče‑
ka alebo dcérky a občiansky preukaz jedného
z rodičov. Prihlášku nájdete na webovej strán‑
ke VšZP (www.vszp.sk/vszpprihlaska/) alebo
v ktorejkoľvek našej pobočke. Aj keď hľadať
ju vlastne nemusíte, pretože 2 prihlášky do
VšZP pre mamičku i bábätko sme pribalili do
kufríka plného užitočných vecí. Dostávajú ho
zadarmo mamičky vo väčšine pôrodníc na Slo‑
vensku v rámci projektu Ja a moje bábätko®,
na ktorom spolupracujeme s naším partnerom
Prosam, spol. s r. o. Keďže prioritou VšZP je pre‑
vencia, vložili sme do kufríka prehľadný leták,
pomocou ktorého budete mať pod kontrolou

Foto: Prosam, spol. s r. o.

Narodilo sa vám dieťatko?

psychomotorický vývoj dieťatka v prvom roku
života. Určite oceníte aj praktický očkovací ka‑
lendár. Pomôže vám zorientovať sa v termínoch
povinného a odporúčaného očkovania, aby ste
seba ani novorodenca nevystavili riziku nákazy infekč‑
nými ochoreniami. Hovorí
sa, že bábätko prináša slnko
do rodiny. S krémom od VšZP,
ktorý kufrík obsahuje od júna
do septembra, môžu váš
poklad už počas prvej vy‑
chádzky bez obáv pohladiť aj
skutočné slnečné lúče. Stará‑
me sa o vás, lebo nám záleží
na tom, aby ste si v pokoji
a naplno mohli užívať neopa‑
kovateľné okamihy života.

Správa, ktorú túži dostať každý z nás
aspoň raz v živote. VšZP ju poslala
na konci minulého roku stovke svo‑
jich poistencov, ktorým rozdelila ceny
za takmer 19-tisíc eur. Do súťaže
Za preventívnu prehliadku dovolenka ich venovalo 45 partnerov VšZP.
Na účasť v súťaži stačila jedna pre‑
ventívna prehliadka – u všeobecné‑
ho lekára, stomatológa, gynekológa
alebo urológa. Ak ste nám o nej dali
vedieť včas, boli ste v hre, v ktorej vďa‑
ka svojmu zodpovednému prístupu
k zdraviu nikto neprehral. V roku 2017
splnilo podmienky súťaže 25 314 po‑
istencov. Teší nás, že ich bolo o vyše
1 600 viac ako v roku 2016 a takmer
o 2-tisíc viac ako rok predtým.
Blahoželáme!
Z hlavnej ceny – dovolenky za 2-tisíc eur
podľa vlastného výberu s cestovnou kanceláriou Tatratour – sa teší Monika KUPČOVÁ
z Nesluše.
Je to úžasný pocit – či už poviete, alebo napí‑
šete, že som vyhrala alebo zvíťazila. Je to ra‑
dosť, eufória, pocit šťastia, je to niečo veľmi
príjemné, čo poteší, niečo, čo by som dopriala
aj iným ľuďom. Zatiaľ nemám s podobnými ví‑
ťazstvami žiadne skúsenosti. Toto je prvýkrát.
Aký cestovateľský sen si splníte? Pôjdete
na dovolenku sama, alebo vezmete niekoho so sebou?
Určite pôjdem na dovolenku so svojím synom
Jankom. Konkrétny cestovateľský sen nemá‑
me a myslím si, že bude dosť ťažké niečo vy‑
brať vzhľadom na to, že máme veľa možností.
Ale verím, že spoločne vyberieme niečo jedi‑
nečné, na čo budeme potom dlho spomínať.

Víťazka súťaže Za preventívnu prehliadku dovolenka
Monika Kupčová z Nesluše (na snímke s riaditeľom
krajskej pobočky v Žiline JUDr. Miroslavom Kováčom).

Do žrebovania vás dostala nie jedna, ale až
dve preventívne prehliadky. Je to naozaj
tak, ako sa na prvý pohľad zdá? Naozaj sa
staráte o svoje zdravie pravidelne?
Áno, starám sa o svoje zdravie pravidelne
a myslím si, že je to dôležité. Chcem byť fit
hlavne kvôli môjmu synovi, aby sme spolu
mohli cestovať a spoznávať rôzne krajiny, aby
sme mali veľa spoločných zážitkov.

AKTUALITY
Ste mladá a mladí ľudia väčšinou chodia
k lekárovi až vtedy, keď ich niečo bolí. Prečo ste iná?
Viac‑menej moja práca ma núti chodiť pravi‑
delne k lekárovi a absolvovať preventívne pre‑
hliadky. Ale neberiem to iba ako povinnosť.
Podľa mňa sú preventívne prehliadky niečo,
čo by mal absolvovať pravidelne každý pre
svoj vlastný prospech. Zdravie je niečo, čo sa
nedá kúpiť, o zdravie sa treba starať aj vtedy,
keď nás nič nebolí. Lebo keď nás už začne nie‑
čo bolieť, býva väčšinou neskoro.
Čím vás oslovila súťaž Za preventívnu prehliadku dovolenka?
Som súťaživý typ a povedala som si, že by bolo
fajn vyhrať dovolenku za to, že absolvujem

AKTUALITY
preventívnu prehliadku. Veď kto vám dnes dá
niečo zadarmo? A tak som vyplnila formulár.
Sledujete aj ďalšie aktivity VšZP zamerané
na prevenciu? Ako ich hodnotíte?
Úsilie Všeobecnej zdravotnej poisťovne pri‑
viesť čo najviac ľudí k pravidelnej starostlivosti
o svoje zdravie hodnotím pozitívne. V dnešnej
uponáhľanej dobe nás trápia rôzne choro‑
by, mnohé deti sa už narodia so zdravotným
znevýhodnením a potom sa trápia celý život.
Práve preto sú starostlivosť a prevencia také
dôležité a určite nie márne. A navyše, keď vás
niekto za to, že sa o seba staráte, odmení, napr.
dovolenkou, je to úžasné. Mám z toho obrov‑
skú radosť. Určite sa budem aj ďalej zapájať
do podobných aktivít VšZP a dúfať, že niečo
pekné opäť vyhrám.

MAŤ DOBRÉ ZDRAVIE NESTAČÍ IBA
CHCIEŤ
Určite ste aj vy pri rôznych príležitostiach želali svojim blízkym, priateľom a zná‑
mym veľa zdravia a určite ste aj vy dostali od nich množstvo podobných prianí.
Iba želania nám však dobré zdravie nezabezpečia. Nechajte sa preto inšpirovať
odpoveďami ďalších výherkýň súťaže Za preventívnu prehliadku dovolenka
na anketové otázky časopisu Partnerstvo.
1. Čo vás motivovalo (alebo kto vás motivoval) začať sa starať o zdravie pravidelne?
2. Prečo sa vám oplatí chodiť na preventívne prehliadky?
Eva FERENČÁKOVÁ, Spišská
Nová Ves,
výherkyňa luxusného týždňové‑
ho wellness pobytu pre dvoch
vo Wellness Hoteli Chopok****
(2. cena)
1. Zdravie je veľmi dôležité. Dáva mi pocit
pohody. Ak som zdravá, môžem byť ak‑
tívna. Starostlivosť o zdravie sa stala pre
mňa dôležitou postupne s pribúdajúcimi
rokmi, keď sa začali objavovať zdravotné
ťažkosti. Chcem sa udržať v dobrej psy‑
chickej a fyzickej kondícii, aby som mohla
tráviť spoločné chvíle s rodinou, blízkymi
a priateľmi, pracovať a venovať sa záľu‑
bám.

2. Keďže moja zdravotná poisťovňa mi po‑
skytuje možnosť absolvovať preventívne
prehliadky a benefity aj nad rámec zákona,
využívam to. Podľa výsledkov prehliadok
a odporúčaní lekárov môžem absolvovať
liečbu alebo zmeniť životosprávu, a tým
ovplyvniť svoje zdravie… a to sa teda oplatí.
Eva HADVABOVÁ, Holčíkovce,
výherkyňa víkendového pobytu
pre 2 osoby na 2 noci v zámoc‑
kom hoteli Galicia Nueva****
(3. cena)
1. K starostlivosti o vlastné zdra‑
vie ma nebolo treba motivovať. O zdravie
sa starám pravidelne z vlastného presved‑
čenia, lebo je pre mňa prvoradé. Preto
každoročne absolvujem bežné preventív‑
ne prehliadky, aj gynekologickú, aj u zub‑
ného lekára. Osobne som presvedčená, že
by to mal robiť každý, aby predišiel mno‑
hým ochoreniam.
2. Keby som nešla na preventívnu prehliad‑
ku, neviem, ako by som skončila. Zachrá‑
nilo mi to život. Myslím si, že ak by sa
zodpovedne o svoje zdravie starali všetci
ľudia, bolo by oveľa menej úmrtí.

Katarína BOĎOVÁ, Bernolákovo,
výherkyňa luxusného týždňo‑
vého pobytu MEDICAL GOLD
pre dvoch v kúpeľoch Dudince
(4. cena)
1. Starostlivosť o zdravie – takú tú akurátnu,
nie prehnanú – beriem odvždy ako samo‑
zrejmosť. Rokmi sa k tejto prirodzenej mo‑
tivácii pridružil aj akýsi pocit zodpoved‑
nosti za seba a svoju rodinu. Byť zdravý
a mať informácie o svojom zdravotnom
stave je výhodnejšie z viacerých hľadísk.
Cítim sa dobre, rozumiem lepšie prípad‑
ným zdravotným problémom a môžem si
vedome dávať na seba viac pozor.
2. Preventívne prehliadky mi svojím nasta‑
vením dávajú v určitom časovom inter‑
vale informáciu o mojom zdraví. Prinútia
ma porozmýšľať, či telo funguje, ako má,
či treba čosi riešiť alebo s doktorom niečo
prediskutovať. Priznám sa, že keby som
nebola prehliadkou nútená takto sa za‑
mýšľať nad svojím zdravím, niektoré zdra‑
votné záležitosti by som sama od seba
neriešila.

SÚŤAŽ
ZA PREVENTÍVNU PREHLIADKU
DOVOLENKA POKRAČUJE
Čo ak v tomto roku čaká
šťastie práve na vás? Čo ak
to budete práve vy, koho po‑
šleme na dovolenku snov?
Zabezpečte si u všeobecného
lekára, gynekológa, stomato‑
lóga alebo urológa vstupen‑
ku do jedinečnej súťaže VšZP
a preventívnou prehliadkou
nastavte zrkadlo svojmu zdra‑
viu. Hrajte a vyhrajte!

Eva Ferenčáková, výherkyňa 2. ceny v súťaži
Za preventívnu prehliadku dovolenka

AKTUALITY

AKTUALITY

Zapojte sa aj vy a dajte onkologickým pacientom
na vedomie, že ich osud vám nie je ľahostajný.
Získajte žltý narcis výmenou za finančný príspe‑
vok od 16-tisíc dobrovoľníkov v uliciach miest
a obcí. Ak by sa náhodou ich a vaše cesty nestretli,
zbierku môžete podporiť aj zaslaním SMS správy
v hodnote 3 eurá na číslo 848 alebo akejkoľvek
inej peňažnej sumy na účet Ligy proti rakovine

SK09 0900 0000 0054 5454 5454

22. ročník

celoslovenskej finančnej zbier‑
ky Deň narcisov sa tentoraz uskutoční symbolicky
v piatok trinásteho. Podľa starých povier by sme
v tento deň mali byť opatrnejší, aby sme sa vyhli
prípadnému nešťastiu. Bez ohľadu na to, či ste,
alebo nie ste poverčiví, piatok 13. apríla je nie‑
len príležitosťou podporiť ľudí s onkologickými
ochoreniami, ale aj dôvodom zamyslieť sa nad vý‑
znamom pravidelnej preventívnej starostlivosti,
ktorá už preukázateľne zachránila veľa ľudských
životov.

Aj keď láska vraj vyviera zo srdca, iba láska srdce neochráni. Podľa aktuálnych
štatistík najviac úmrtí majú na Slovensku na svedomí kardiovaskulárne
ochorenia. Naše srdcia ničí nezdravý životný štýl, ale aj zanedbávaná prevencia.
Strategické spojenectvá a partnerstvá VšZP
Práve z nich sa vlani zrodil projekt Od srdca k srd‑
cu. Výsledkom poradenstva v lekárňach je odha‑
lenie rizika tzv. atriálnej (predsieňovej) fibrilácie
u 50 z viac ako 1 300 účastníkov tohto projektu.
Lekárnici vyčíslili, že spomínaných 50 prípadov
poruchy srdcového rytmu s potenciálnym rizikom
neskoršieho vzniku cievnej mozgovej príhody
predstavuje minimálnu úsporu nákladov vo výš‑
ke 370 650 €. Približne toľko zaplatila VšZP v roku
2016 za 83 transplantácií obličiek bez ďalšej liečby
pacientov. Pod vznik cievnej mozgovej príhody,
ale i poruchy pamäti a demenciu, ischemickú
chorobu srdca, srdcový infarkt, aterosklerózu či
stratu zraku sa podpisuje aj hypertenzia. V rámci
projektu Od srdca k srdcu zachytili v lekárňach
320 návštevníkov s vyšším krvným tlakom ako
140 mm Hg. Viac ako polovica z nich sa pritom
na hypertenziu vôbec neliečila. S prispením VšZP
lekárnici ďalej zistili, že 154 účastníkov projektu
malo hodnoty diastolického krvného tlaku nad
úrovňou 90 mm Hg. Fakty, ktoré si zaslúžia vašu
pozornosť.
Prevencia vo vlakoch
Keďže jedným z dôvodov, prečo zanedbávame
prevenciu, je nedostatok času, VšZP a jej partneri
prišli s prevenciou za vami. Konkrétne v septem‑
bri 2017, keď počas 11. ročníka preventívno
‑edukačnej kampane MOST (Mesiac O Srdcových
Témach) križovali Slovensko vlaky zdravia. Cestu‑
júcim v nich zmerali krvný tlak, cholesterol, cukor
a srdcový rytmus. Ponuku skrátiť si cestu aktivita‑
mi na podporu zdravia využilo viac ako 700 ľudí.
Ďalších 450 si dalo urobiť preventívne merania
na vybraných železničných staniciach a 9 500 zá‑
ujemcov ich absolvovalo v lekárňach. Spolu vyše
10 600 ľudí získalo týmto partnerstvom základný
prehľad o svojom zdravotnom stave aj s odporú‑
čaniami, ako si ho udržať alebo ako „pokazené“
zdravie čo najbezbolestnejšie „opraviť“. Keďže

Foto: Accelerate

VšZP 13. apríla 2018 už po ôsmy raz partnersky podporí najznámejšiu
verejnú zbierku na Slovensku – Deň narcisov. Pripnutím tohto kvietku môžete
každoročne spolu s občianskym združením Liga proti rakovine vyjadriť
spolupatričnosť s pacientmi trpiacimi rakovinou.

ZACHRAŇUJEME SRDCIA
PORADENSTVOM A PREVENCIOU

v starostlivosti o srdce je dôležitým preventív‑
nym opatrením aj pohyb, symbolickým MOSTOM
medzi Bratislavou a Košicami sa stal Beh zdravia.
Myšlienku „… aby vaše srdce nezlyhalo“ aktívne
podporilo 241 účastníkov.
Deň pre vaše zdravie
Aj v roku 2018 pokračujeme v našom úspešnom
podujatí známom na celom Slovensku ako Deň
pre vaše zdravie. Vďaka nemu sa VšZP každoročne
podarí získať pre myšlienku prevencie a zdravé‑
ho životného štýlu stovky ľudí. Rozšírte ich rady
a zistite si, ako predchádzať vážnym ochoreniam
vrátane tých, ktoré postihujú srdce a cievy. Získaj‑
te pomocou preventívnych prehliadok pravdivý
obraz o svojom zdravotnom stave. Užívajte si aj
nadštandardnú starostlivosť v podobe rôznych
benefitov, ku ktorým máte prístup práve preto, že
ste poistencami VšZP.
www.vszp.sk/vyhody‑zlavy/zdravotne‑benefity/
Foto: Accelerate

PODPORTE ONKOLOGICKÝCH
PACIENTOV A MYSLITE
NA PREVENCIU

PRÍBEH

PRÍBEH

Ľudia od nepamäti verili, že duša ci a manželka za mnou jednoducho nestíhala.
Prešiel však týždeň a zasa bolo zle. Začal som sa
človeka sídli v srdci. A hoci táto
zalievať vodou, a to mi už lekári v Banskej Bys‑
trici povedali, že viac pre mňa nevedia urobiť.“
teória vďaka umelcom a ich
O ďalšej liečbe mali rozhodnúť špecialisti v Ná‑
vnímaniu sveta prežila dodnes,
rodnom ústave srdcových a cievnych chorôb
vedci a lekári už dušu v tejto časti (NÚSCH) v Bratislave, kde Jozefa preložili.
fyzickej schránky človeka dávno
TO NEBOL ŽIVOT, ALE ŽIVORENIE
nehľadajú. Aj 47-ročný Jozef Baláž Následná
biopsia, pri ktorej mu odobrali vzorku
z Topoľčian, prvý Slovák, ktorému zo srdca, potvrdila zápal srdcového svalu. Zo‑
stávala jediná možnosť – transplantácia. Jozefa
od novembra minulého roka
zaradili do transplantačného programu. „Dostá‑
„bije“ v hrudi umelé srdce, v tom val som liečbu na posilnenie srdca, ale zalieval
som sa vodou, prestávali mi pracovať orgány,
má jasno. „Manželka cíti, že si ju
celé noci som nespal, mal som bolesti… To ne‑
naďalej nosím v srdiečku… áno,
bol život, ale živorenie. Keď sa môj stav ako‑tak
stabilizoval, preložili ma do nemocnice v To‑
je umelé, ale funguje.“
Možno v čase, keď budete čítať tento
príbeh, bude už Jozef po transplantácii
srdca. Umelé srdce je totiž dočasným
riešením jeho zdravotného problému.
Ak sa nájde vhodný darca, Jozef je
na čakacej listine na transplantáciu srd‑
ca prvý v poradí. A telefón môže zazvo‑
niť kedykoľvek.

NEBOL TO OBYČAJNÝ ZÁPAL PĽÚC

ĽÚBIŤ SA DÁ
AJ S UMELÝM
SRDCOM

Jozefove zdravotné problémy sa začali len nie‑
čo pred vyše rokom. V práci zrazu nevládal s dy‑
chom a cítil sa veľmi slabý. Najskôr to vyzeralo
na zápal pľúc, ale lekári veľmi rýchlo zistili, že
problém je oveľa vážnejší. Zväčšené srdce ne‑
veštilo nič dobré. Po vyliečení zápalu pľúc preto
absolvoval komplexné vyšetrenia v Stredoslo‑
venskom ústave srdcových a cievnych chorôb
v Banskej Bystrici. „Mal som úplne slabý tep, 40
úderov srdca za minútu, arytmie, a tak som sa aj
cítil. Veril som, že kardiostimulátor, ktorý mi vlo‑
žili do hrude, moje problémy vyrieši. Aj keď, pri‑
znám sa, zo začiatku som ho odmietal mysliac
si, že to zvládnem vlastnými silami. Ale nedalo
sa,“ hovorí Jozef. Kardiostimulátor mu na chvíľu
naozaj pomohol a on sa opäť cítil, ako sa vra‑
ví, pri sile. „Keď som sa vrátil z nemocnice, išiel
som na cintorín zapáliť sviečky. Bolo to na kop‑

poľčanoch. Ťažko som totiž znášal odlúčenie
od rodiny a veril som, že mi to pomôže psy‑
chicky zvládnuť náročné obdobie,“ pokračuje
Jozef. Jeho zdravotný stav sa však náhle zhoršil
natoľko, že ho museli okamžite transportovať
do NÚSCH v Bratislave. Samotný prevoz si už Jo‑
zef nepamätá. A o tom, čo sa dialo bezprostred‑
ne po ňom, vie tiež len z rozprávania sestričiek
a lekárov.

PRVÝ SLOVÁK S UMELÝM SRDCOM

11. novembra 2017 tím kardiochirurgov
v NÚSCH v Bratislave vykonal unikátny ope‑
račný zákrok – implantáciu umelého srdca.
Slovensko sa tak stalo prvou krajinou v regióne
strednej Európy, v ktorej sa uskutočnil tento
typ operácie. O tri týždne neskôr bola už táto,
na prvé počutie senzačná správa vo všetkých
slovenských médiách. Z dovtedy neznámeho
muža z Topoľčian sa stal prvý Slovák s umelým
srdcom. Jozef je 1 741. pacientom na svete, kto‑
rý dostal umelé srdce SynCardia Total Artificial
Heart (TAH). Ide o jediné zariadenie svojho dru‑
hu s európskou a americkou certifikáciou, ktoré
dokáže totálne nahradiť tento životne dôležitý
orgán ľudského tela.
Prečo bolo umelé srdce pre Jozefa jediným
riešením? Vysvetľuje primárka oddelenia
zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.: „Porucha
funkcie pacientovho srdca sa prudko zhoršo‑

PRÍBEH
vala a ochorením boli zasiahnuté obidve ko‑
mory. Nemohli sme preto použiť mechanické
čerpadlo pripojené na ľavú komoru. Pacient
bol na čakacej listine a pravdepodobnosť, že sa
dočká srdca od darcu, bola veľmi malá.“ Pove‑
dané inak, dnes by tu už Jozef nebol.
Viete si predstaviť, že vám z tela vyberú cho‑
ré srdce a namiesto neho dostanete prístroj,
ktorý dokáže prevziať jeho funkcie? Pred pár
rokmi by to bol možno námet na sci‑fi, dnes
realita. Operáciu si predtým lekári vyskúšali
na prasatách v Nemecku. V čom bol „tréning“
iný v porovnaní s operáciou človeka? „Dôvo‑
dom na tréning nových operačných postupov
práve na prasatách je veľmi podobná anató‑
mia, ktorá umožňuje precíznu prípravu na reál‑
ny výkon. Dôkazom vhodnosti takejto prípravy
bol aj nekomplikovaný priebeh samotného
operačného výkonu, našťastie bez prekvape‑
ní,“ povedal pre časopis Partnerstvo prednosta
Kliniky kardiochirurgie NÚSCH MUDr. Michal
Hulman, PhD. Mali lekári umelé srdce pre Jozefa,
obrazne povedané, na sklade? „Nie, nemali, ale
po indikácii pacienta na operáciu a získaní sú‑
hlasu zdravotnej poisťovne s preplatením lieč‑
by sme umelé srdce cez distribútora objednali
a doviezli na Slovensko.“

PRÍBEH
dí na prechádzky do prírody a občas pomáha aj
manželke v kuchyni.

AK SA VŠETKO DOBRE SKONČÍ…

Mechanická životnosť umelého srdca je podľa
doc. Goncalvesovej síce dlhá, prakticky neob‑
medzená, ale problematické sú komplikácie,
ktoré môžu nastať, a zložitosť života s takou‑
to náhradou. Jozef netuší, ako dlho mu bude
v hrudi biť umelé srdce. Celkom určite však
vie, že okrem lásky k svojim najbližším v ňom
cíti aj obrovskú vďaku lekárom a celému per‑
sonálu NÚSCH za to, že môže ľúbiť a cítiť, že je
milovaný. Občas sa sám seba pýta, či tí, ktorým
je dopriate, vôbec tušia, aký úžasný môže byť
koncoročný guláš s kolegami, aká podmanivá
je vôňa nedeľného jablkového koláča alebo
aké čaro má obyčajné popoludnie s milovanou
manželkou a dcérou. Ešte by toho chcel veľa
stihnúť. „Ak sa nájde darca a všetko sa pre mňa
dobre skončí, doma neobsedím. Som spätý
s prírodou, celý život som pracoval v lese. Rád
by som sa tam vrátil. Moji šéfovia mi už pove‑
dali: Jožko, keď vyzdravieš, nájdeme ti u nás ro‑
botu. No povedzte, dá sa to odmietnuť?“
- ami -

S manželkou a s dcérou.

UNIKÁTNU OPERÁCIU ZAPLATILA
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ
POISŤOVŇA

Cena ľudského srdca sa vyčísliť nedá, ale cena
umelého áno. VšZP zaň zaplatila 120-tisíc eur,
a, samozrejme, i všetky ďalšie náklady spojené
so zákrokom. „Medicína neustále posúva hra‑
nice možného a dôkazom je aj táto unikátna
operácia. Sme radi, že sa nám spolu podarilo
nájsť riešenie, ktoré pacienta vrátilo do života
a dočasne nahradí jeho nefungujúce srdce.
Ďalší dôkaz, že aj Slovensko môže byť vďaka
profesionalite našich lekárov a inovatívnym
medicínskym postupom, ktoré VšZP dlhodobo
podporuje, svetové,“ pripomína MUDr. Beata
Havelková, riaditeľka zdravotného a revízneho
odboru VšZP.

Foto: NÚSCH

Tím špecialistov z NÚSCH, ktorý uskutočnil unikátnu operáciu. Sprava prvý pacient s umelým srdcom v strednej Európe.

Keď sa Jozef po operácii prebral, prekvapil ho
silný buchot a prístroj, ktorý ho vydával. Až
od lekárov a sestier sa dozvedel, že to, čo poču‑
je, je tlkot jeho nového dočasného srdca. „Ne‑
chápal som, mal som pocit, že normálne cítim
tep… Lekári mi však všetko postupne vysvetlili
na obrázkoch. Po prepustení z nemocnice ma
pripojili na tzv. domáci pohon. Je to asi 6-ki‑
logramový batoh, ktorý nosím v ruksaku na
chrbte. Nič ma však nebolí a cítim sa veľmi dob‑
re,“ teší sa Jozef. Neobáva sa, či sa jeho umelé
srdce nemôže pokaziť? „Tento prístroj má veľa
zabezpečení. Manželka a dokonca aj suseda,
bývalá zdravotná sestra, sú zaškolené a vedia
s ním zaobchádzať, takže ja i moje srdce sme
v dobrých rukách.“ S umelým srdcom Jozef žije
takmer normálny život. Číta, lúšti krížovky, cho‑

Foto: NÚSCH

JA I MOJE SRDCE SME V DOBRÝCH
RUKÁCH

Vľavo prednosta Kliniky kardiochirurgie NÚSCH
MUDr. Michal Hulman, PhD., s operovaným pacientom.

AKTUALITY

AJ S PRISPENÍM VšZP SA SENIORI
UČILI, AKO LEPŠIE POROZUMIEŤ
SVOJMU ZDRAVIU
Vďaka modernej medicíne žijeme dlhšie ako
naši rodičia a starí rodičia. Práve rastúci počet
ľudí vo vysokom veku posúva do popredia
otázku kvality života, ktorú v rozhodujúcej
miere ovplyvňuje zdravie. Ako sa starať o zdra‑
vie vo vyššom a vysokom veku, aby sme čo
najdlhšie zostali aktívni? Najmä o tejto téme
boli Dni zdravia pre seniorov na vidieku
2017. Na podujatí spolupracovala aj VšZP,
ktorá dlhodobo rôznymi aktivitami podporu‑
je prevenciu v každom veku ako najúčinnejší
spôsob ochrany pred vážnymi ochoreniami.

1/3 z nich. Vyše 33 % účastníkov Dní zdravia
seniorov na vidieku 2017 malo hypertenziu
I. stupňa, 15 % hypertenziu II. stupňa a u viac
ako 4 % návštevníkov sa preukázala hyperten‑
zia v pásme III. typu. Normálne hodnoty choles‑
terolu namerali necelej polovici účastníkov dní

Clinically Tested
BHS protocol: A/A

Clinically Tested
in special population

Dni zdravia pre seniorov na vidieku 2017
sa uskutočnili vo všetkých ôsmich krajoch Slo‑
venska. Záujemcom poskytli cenné rady a in‑
formácie o význame zdravého životného štýlu

zdravia (vyše 48 %). Dobrou správou je, že až
92 % z tých, ktorí sa prišli poradiť, ako zdravo žiť
vo vyššom a vysokom veku, boli nefajčiari.

v prevencii rizikových faktorov civilizačných
ochorení. Výjazdové poradne regionálnych
úradov verejného zdravotníctva v 34 obciach
navštívilo vyše 500 záujemcov, najviac vo veku
50 – 88 rokov. Podujatie potvrdilo, že starost‑
livosť o zdravie leží na srdci viac ženám ako
mužom. Do poradní ich prišlo až 77 %. Uká‑
zalo sa, že veľkým problémom mužov i žien
vo vyššom a vysokom veku je ich hmotnosť.
Nadváhu zaznamenali u takmer 45 % náv‑
števníkov poradní a obezitou trpela skoro až

Podujatie Dni zdravia pre seniorov na vidieku 2017 sa stretlo s najväčším ohlasom v Nit‑
rianskom, Košickom a Banskobystrickom kraji.
VšZP pripravila pre účastníkov stručný prehľad
zdravia v číslach. Poznanie zdravých čísel a ich
porovnanie s číslami vášho zdravia môže byť
návodom, na čo by ste sa ako prvé mali v sta‑
rostlivosti o svoje zdravie zamerať.

INZERCIA
10%
ZĽ A VA

UŽ OD 179 €

DOSPELÁ OSOBA / 2 NOCI

PORADÍME

POPLATKY NA POHOTOVOSTIACH
Opýtali ste sa:
Mohli by ste mi, prosím, vysvetliť, ako je to po no‑
vom s poplatkami na pohotovostiach? Raz som
zaplatil 2 eurá, ale naposledy pýtali odo mňa až
10 €. Keď človek potrebuje rýchlo pomoc, veľmi
sa nad tým nezamýšľa, ale keď je už lepšie, za‑
čne mu vŕtať v hlave, prečo má zrazu platiť viac.
Za odpoveď ďakuje váš poistenec z Námestova.
Odpovedá
JUDr.
Ingrid
Kolaříková, riaditeľka odboru
právneho Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
Poplatky za ambulantnú po‑
hotovostnú službu a ústavnú
pohotovostnú službu sú s účin‑
nosťou od 1. 11. 2017 (novela
č. 257/2017 Z. z.) upravené no‑
vým spôsobom. Podľa § 38 ods. 3 písm. c) zákona
č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivos‑
ti uhrádzanej na základe verejného zdravotného
poistenia a o úhradách za služby súvisiace s po‑
skytovaním zdravotnej starostlivosti poplatky
zohľadňujú spracúvanie údajov zistených pri
poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci
zubno
‑lekárskej pohotovostnej služby, ambu‑
lantnej pohotovostnej služby a ústavnej pohoto‑
vostnej služby. Výška poplatkov je rôzna a závisí
od toho, či ste dostali zdravotnú starostlivosť

v rámci ambulantnej, alebo ústavnej pohotovost‑
nej služby.
V rámci ambulantnej pohotovostnej služby
a zubno‑lekárskej pohotovostnej služby platí po‑
istenec 2 eurá. Ak ho však lekár následne odošle
k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby,
tento poplatok mu v rámci ambulantnej pohoto‑
vostnej služby a zubno‑lekárskej pohotovostnej
služby nebudú účtovať. Ods. 5 § 38a stanovuje
poplatok 10 € za spracovanie údajov pre tých
poistencov, ktorým sa zdravotná starostlivosť po‑
skytne v rámci pevnej ambulantnej pohotovost‑
nej služby v domácom alebo inom prirodzenom
prostredí formou návštevnej služby. Do tretice
si dovolím upozorniť na odsek 6 § 38a spomína‑
ného zákona, v ktorom sa uvádza, že poistenec
za spracovanie údajov v rámci ústavnej pohoto‑
vostnej služby zaplatí:
a) 10 €,
b) 2 eurá, ak poskytovateľa ústavnej pohotovost‑
nej služby navštívi medzi 16.00 h a 22.00 h v pra‑
covných dňoch a medzi 7.00 h a 22.00 h v dňoch
pracovného pokoja v okrese, v ktorého územnom
obvode sa ambulantná pohotovostná služba ne‑
poskytuje,
c) 2 eurá, ak bol poistenec odoslaný k posky‑
tovateľovi ústavnej pohotovostnej služby bez‑
prostredne po návšteve ambulantnej pohoto‑
vostnej služby. Podľa platnej legislatívy môže byť
poistenec za určitých okolností od úhrady poplat‑
kov aj oslobodený.

JE JARNÁ ÚNAVA
IBA VÝHOVORKA?

TIPY PRE VÁS

Kedy poplatky neuhrádzate

V rámci ambulantnej pohotovostnej služby a ústavnej pohotovostnej služby:
 v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol
preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným
spôsobom, ako odporučil lekár,
 ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada
zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo
orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 ak je poistenec nositeľom ocenenia najmenej zlatej Janského plakety.
V rámci ústavnej pohotovostnej služby:
 ak poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny,
 ak bol poistenec následne prijatý do ústavnej starostlivosti.
V rámci ambulantnej pohotovostnej služby:
 ak bol poistenec následne prijatý do ústavnej starostlivosti.

Jarná únava prichádza ako prirodzená reakcia organizmu, ktorý je po zime
vyčerpaný a oslabený. Medzi jej hlavné spúšťače patrí nedostatok živín, spomalenie
metabolizmu, zanesenie organizmu škodlivými látkami, spánkový deficit a fyzické
alebo psychické preťažovanie. Na druhej strane akýsi útlm na konci zimy je úplne
prirodzený. Záleží však na tom, ako dlho trvá, ako sa prejavuje a ako sa s ním
naše telo dokáže vyrovnať. Strata energie býva často signálom, že sme sa dostali
do pomyselnej slepej uličky a doterajší spôsob života nám už akosi nedáva zmysel.
Prelom zimy a jari je obdobím opúšťania starého, ukončeného, a vyhliadok na niečo
nové. Ako sa úspešne popasovať s jarnou únavou a koniec zimy a začiatok jari využiť
vo svoj prospech, radí čitateľom Partnerstva hlbinná terapeutka a lektorka stres
manažmentu Radka Olajos.

TIPY PRE VÁS

Zastavte sa, alebo aspoň spomaľte.
Potrebujete to tým viac, čím viac si myslíte, že
si niečo takéto z časových dôvodov nemôžete
dovoliť. Vzdajte sa všetkého, čo vám už nedá‑
va zmysel. V žiadnom prípade sa nenaháňajte
a neprekonávajte, keď cítite únavu. Nie je to
nutné. Radšej si viac pospite, buďte viac sami,
v tichu. Vnímajte, čo sa s vami deje.
Robte to, čo milujete, čo vás napĺňa, dobíja
a z čoho máte radosť.
Tvorte, leňošte, zostaňte sami alebo s ľuďmi,
na ktorých vám záleží. Cvičte, vyberte sa von
na prechádzku, meditujte, relaxujte, starajte sa
o svoje telo, aby ste našli vnútorný pokoj. Ob‑
medzte konzumný spôsob života.
Zbavte sa toho, čo vás vyčerpáva, a objavujte to, po čom túžite.
Nájdite aspoň odvahu priznať si to a stanovte si
cieľ urobiť zmenu. Naučte sa prijímať bez hod‑
notenia či odsudzovania veci, ktoré nemôžete
zmeniť. Ak s niečím bojujete, oberáte sa o ener‑
giu. Nikam sa neposuniete, prehĺbite len svo‑

ju bezmocnosť a budete sa cítiť unavení a vy‑
čerpaní. Radšej venujte svoj čas premýšľaniu
o hodnotách, spôsobe a zmysle života. Viete,
čo je pre vás zmysluplné? Po čom naozaj túžite?
Nie je nutné „vymyslieť“ odpovede hneď, ne‑
chajte ich v sebe dozrieť. Je jar stačí len poorať,
zasadiť semiačka a dobre ich polievať. 

Pravidelným
pohybom proti
jarnej únave
Ak ste počas zimy ne‑
boli príliš aktívni, začnite s pohybom opatr‑
ne. Ideálne je podľa fitnes trénera z portálu
Ceztrenera.sk Mareka Blahušiaka hýbať sa kaž‑
dý deň. Pohyb rozprúdi krvný obeh, zbaví vás
lenivosti, apatie a bonusom je úsmev na tvári.
„Pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu a slnku
pomáha zvýšiť aj tvorbu vitamínu D. Jeho po‑
zitívny účinok sa neprejavuje len pri obnove
tkanív, ale vitamín D ovplyvňuje aj zdravie kostí
a kĺbov a náladu. Vhodnou aktivitou v tomto
období je aj obyčajná prechádzka v parku, turis‑
tika alebo bicyklovanie v lese. Ak sa nám v tom‑
to období nechce ešte chodiť do fitnescentra,
netreba to siliť. Niekedy úplne stačí malá ranná
rozcvička, pri ktorej môžeme inšpiráciu čerpať
napríklad v tajchi alebo v joge. Každodenný
pozdrav slnku nás rozhýbe, prebudí a pozitívne
naladí.“

AKO BOJOVAŤ PROTI JARNEJ ÚNAVE?
„Predovšetkým úpravou životosprávy,“ radí MUDr. Alžbeta Béderová, CSc., popredná slovenská
odborníčka na výživu. V zimnom období je strava spravidla energeticky výdatnejšia s vysokým
zastúpením živočíšnych tukov, jednoduchých rýchlych cukrov a soli. Jeme viac mäsa, údenárskych
výrobkov, sladkých a múčnych jedál. „V strave preto musíme doplniť chýbajúce ochranné živiny,
okrem vitamínov a minerálnych látok aj celé spektrum biologicky aktívnych komponentov,
ktorých zásoby sú vyčerpané. Zdrojom sú zeleninové šaláty, ovocie a čerstvé bylinky, ktoré
obsahujú účinné látky. Nemusíme vždy siahať po dovozových exotických druhoch ovocia
a zeleniny, ostaňme verní našim domácim, ktoré sú pre naše zemepisné pásmo typické a pre náš
metabolizmus najvhodnejšie,“ odporúča MUDr. Béderová. Netreba zabúdať ani na pitný režim.
Podľa odborníčky na výživu je ideálnym nápojom voda – nízkomineralizovaná a jemne sýtená,
čaje – zelený, ovocný, bylinkový, ktoré majú povzbudzujúce účinky, ale aj ovocné a zeleninové
šťavy s vysokým obsahom ochranných látok.

Čo pomáha
proti jarnej
únave podľa
MUDr. Béderovej

Foto: archív A. Béderovej

3 tipy, ako
zvládnuť
jarnú únavu

•
Foto: ceztrenera.sk

Foto: archív Radka Olajos

TIPY PRE VÁS

•

•

obranyschopnosť organizmu. Koenzým
Q10 plní významnú úlohu pri výrobe bun‑
kovej energie.
•

Med pôsobí antibakteriálne, podporuje
imunitu a revitalizáciu tkanív. Ako účin‑
ný antioxidant má veľmi široký záber
v prevencii civilizačných ochorení, ale využíva sa aj proti chrípke a nachladnutiu.
Platí zásada, že med a citrón pridávame
do vlažného čaju, aby sme tepelne nezni‑
čili jeho účinok.

•

Zázvor sa už po stáročia využíva pri liečbe
chrípky, nádchy, angíny a proti horúčke.
Obsahuje éterické oleje, vitamín C a kyse‑
linu listovú, minerály draslík, vápnik, hor‑
čík, fosfor a selén.

•

V tomto období je vhodné zaradiť do je‑
dálneho lístka ryby, morské živočíchy
a riasy a takýmto spôsobom doplniť orga‑
nizmu potrebný vitamín D. Okrem toho,
že podporujú hustotu kostí a pozitívne
ovplyvňujú zdravie chrupu, spolu s prí‑
tomnými kvalitnými a ľahko stráviteľnými
bielkovinami posilňujú aj celkovú imuni‑
tu. Významný je aj obsah jódu, ktorý sti‑
muluje produkciu hormónov štítnej žľazy.

•

Kyslomliečne výrobky, napr. jogurty,
zakysanky, cmar a bryndza, pozitívne
ovplyvňujú metabolickú aktivitu črevnej
mikroflóry, jej enzýmové systémy. Udržu‑
jú rovnováhu tzv. dobrých a zlých bakté‑
rií, podporujú vstrebávanie minerálnych
látok a niektorých vitamínov. Čerstvá
nepasterizovaná bryndza je najbohatším
zdrojom živých probiotických baktérií
mliečneho kvasenia, ktoré sa využívajú
v prevencii onkologických ochorení trá‑
viaceho traktu a posilňujú imunitu. V po‑
slednom období sa začína presadzovať aj
kozie mlieko. V čerstvom neprevarenom
kozom mlieku sa nachádzajú enzýmy
s antikarcinogénnym efektom.

•

Orechy a oriešky sú schopné odstraňovať
únavu a posilňovať koncentráciu. Zinok
v orechoch a orieškoch podporuje anti‑
bakteriálne a antivírusové aktivity bielych
krviniek.

•

Ovocie a zelenina obsahujú celú škálu
vitamínov, minerálov a stopových prv‑
kov, bioaktívnych flavonoidov, enzýmov
a vlákninu. Citrusy sú jedným z najlepších
zdrojov vitamínu C, ktorý posilňuje imu‑
nitný systém a pomáha udržiavať pruž‑
nosť ciev a hebkosť kože.
Na potlačenie únavy sú výborné banány.
Prírodný cukor z nich dodá telu energiu
a podporuje aj mozgové aktivity, pozor‑
nosť, sústredenie. Obsahuje aminokyse‑
linu tryptofán, ktorá spolu s vitamínom
B uvoľňuje v tele serotonín, ktorý pôsobí
antidepresívne.
Kým nie je čerstvá jarná zelenina – cibuľ‑
ka, reďkovka a pod. – absolútnou vita‑
mínovou a nutričnou bombou je kyslá
kapusta, bohatá na vitamíny C, B3, B5, B6
a B12, minerály a stopové prvky – draslík,
železo, horčík, zinok a fluór. Kyslá kapusta
obsahuje množstvo užitočných mikroor‑
ganizmov a enzýmov, ktoré zlepšujú trá‑
venie a vstrebávanie živín.

•

Podobne cibuľa a cesnak obsahujú vita‑
míny C, B1, B2, provitamín A, ale aj viaceré
minerály, ktoré sa zapájajú do imunitných
procesov – zinok, draslík, železo, selén,
fosfor, vápnik a síru. Nachádza sa v nich
aj éterický olej zložený z rôznych látok,
z ktorých má najvyššie zastúpenie alicín
s výraznými antibakteriálnymi a protiples‑
ňovými účinkami. Zdravotné účinky cibu‑
le a cesnaku sa dajú ešte znásobiť v kom‑
binácii so zázvorom alebo medom.

•

Vynikajúce nutričné hodnoty má aj
brokolica. Obsahuje vlákninu, vápnik,
draslík, kyselinu listovú, betakarotén, vi‑
tamíny A a C, ktoré podporujú celkovú

ANKETA

Energiu čerpám pri spievaní. Každý deň
cvičím aspoň hodinu spev. Odkedy mám
vokálnu pedagogičku Darinu Tóthovú,
dbám na správnu techniku, ale hlavne
na správne dýchanie do bránice. Tento
typ dýchania sa nazýva aj jogínske, takže
pri spievaní relaxujem a naberám energiu
správnym dýchaním. Ďalším prílevom
energie je pre mňa moja rodina, resp.
moja dcéra, ktorá ma dokonale nabíja
energiou. Je veľmi talentovaná, krásne
kreslí, spieva…

Jahody, pomaranč a ananás majú vyšší
obsah vitamínu C, ktorý nabudí náš
imunitný systém. Tým, že ananás má
veľa vody, telo aj hydratuje. Banán
okrem toho, že smoothie osladí
a dodá mu krémovú konzis‑
tenciu, obsahuje vitamín B
(znižuje nervozitu, pôsobí
antidepresívne, zvyšuje
koncentráciu) a draslík
(minerál pre zdravé
srdce a dobrý metabo‑
lizmus).

Postup:
Do mixéra vložíme ovocie
a zalejeme ho pomarančo‑
vou šťavou. Stačí 15 až 30 se‑
kúnd, aby ste dosiahli hladkú
konzistenciu, ktorú pravé smoothie
musí mať.
Smoothie pite ráno, aby ste naplno
využili energiu z ovocia, no stihli aj spáliť
cukor, ktorý obsahuje.
Foto: Martina Mandáková

Jana Hubinská,
herečka

Robo Opatovský,
spevák a skladateľ

Energiu pre svoje telo, dušu i myseľ čerpám z esencií
života a prírody. Milujem pohyb, zvieratá, slnko,
letné búrky, vône a chlad rannej rosy, paletu farieb
okolo nás… Som prirodzene súťaživý typ a najradšej
víťazím sama nad sebou. Nastavujem si stále nové
a nové limity a zvedavosť ma posúva objavovať
mnou nepoznané. Som taký rodinne založený tulák.
So silnými koreňmi k rodine a domovu a obrovskými
krídlami s možnosťou slobodne lietať. Odmalička veľa
cestujem. Posledných sedemnásť rokov individuálne.
A každú voľnú chvíľu využívam na športovanie
v prírode. Zjednodušene by sa dalo povedať, že pre
mňa je životnou energiou láska, pohyb a poznanie.

Ak sa mi podarí, snažím sa začať deň prechádzkou v lese.
Tam sa nielen pohybujem, dýcham zdravý vzduch, vnímam
krásu prírody, teším sa z môjho psíka, postretávam milých
ľudí, jednoducho prežívam krásny okamih. O tom je
moja životná energia. Obklopovať sa tým, čo mám rada.
Láskavými ľuďmi, peknými zážitkami, prírodou, krásnou
hudbou, dobrým zdravým jedlom, prípadne si zacvičiť,
prečítať si niečo obohacujúce, a ak sa ešte podarí, urobiť
niekoho šťastným. To mi dodáva energiu a teším sa vždy
na každý nový deň. Ešte jedna dôležitá vec: nežijem
v minulosti ani v budúcnosti, ale práve teraz, v tomto
okamihu.

Foto: TV JOJ

Na jednu porciu potrebujeme:
4 veľké jahody
1 banán
šťavu z jedného pomaranča
1/6 čerstvého ananásu

Foto: Lenka Filipeje

KDE ČERPÁTE ŽIVOTNÚ
ENERGIU?

SMOOTHIE S JAHODAMI
PROTI JARNEJ ÚNAVE

Foto: Barbora Baluchová Photographer

Zdroj: archív Simy Martausovej

TIPY PRE VÁS

Petra Millerová,
herečka

ROZHOVOR

Stanislav
Štepka

Foto: © Ctibor Bachratý

ROZHOVOR

V Radošinskom naivnom divadle sa snažíte liečiť
ľudí láskavým humorom. Potrebujete aj vy nejaké
miestečko na liečenie svojej duše?
Viete čo, nie som celkom presvedčený o tom,
že v divadle liečim iba láskavým humorom.
Naše divadlo využíva aj iné, vlastne celkom
iné prostriedky, ako je iba liečba láskavým
slovom. Ale som rád, že si to myslíte. Totiž
dosť často sa stretávam s podobnými ná‑
zormi, ktoré ma síce prekvapujú, ale aj tro‑
chu tešia. Inak, javisko je asi najlepšie alebo
možno najiluzórnejšie liečebné miesto, keď
po „prestenanom“, chorľavom dni vyjdete
večer na scénu a zrazu vôbec nič necítite, je
vám fajn, zažijete potlesk, klaniate sa. Potom
sa v šatni vyzlečiete a vyjdete na ulicu a zra‑
zu ste opäť bežný človek a ubolený pacient.
Patríte k umelcom, ktorí sa pri tvorbe inšpirujú
múzami?
Ak sú múzami silné ľudské a životné príbehy,
potom som mal v živote na takéto múzy na‑
ozaj dosť šťastia. Neraz, vlastne najčastejšie
ma pri písaní inšpirovali zaujímavé či jedi‑
nečné príbehy zo života.

Zdravie sa nedá „odšvindľovať“
ani prekabátiť
To nemá chybu (premiéra v roku 2016 v RND, réžia Ondrej Spišák). Na snímke Stanislav Štepka so Samuelom Spišákom a Simonou Mihálikovou.

Hovorí sa, že divadlá majú svoje osudy podobne ako ľudia. Osud
Radošinského naivného divadla je už vyše 50 rokov neodmysliteľne
spojený so Stanislavom Štepkom, hercom, dramatikom, textárom
a scenáristom. K divadlu sa dostal – ako sám hovorí – zázrakom a javisko
považuje za najlepšie liečebné miesto. Inšpirujú ho silné životné príbehy
a v niektorých chvíľach skoro ani nepostrehne, či je ešte na javisku, alebo
už priamo v živote. Úprimne však priznáva, že napísať niečo zaujímavé
a veselé pre deti je jeho veľkým autorským snom.

Po maturite som sa prihlásil na štúdium
herectva na VŠMU, no nedostal som sa tam –
ako mi napísali – „… pre veľký počet uchádzačov“. Vyštudoval som Pedagogickú fakultu v Nitre, učil som v Bojnej. Ale to už
som si predtým na Vianoce v roku 1963 do‑
volil divákom v rodnej obci predstaviť moj
Radošinské naivné divadlo.

Vyštudovali ste pedagogiku a žurnalistiku. Ako ste sa
dostali k divadlu?
Vlastne najprv – a aj veľmi skoro – som sa
dostal k divadlu, presnejšie na javisko me‑
dzi vychýrených radošinských divadelníkov,
kde som mal divadelný krst ako deväťročný
v Bačovej žene. A stal sa zázrak – divadlo
ma zasiahlo. V rodnej obci som sa stal nie‑
len hercom, ale aj režisérom, ba aj autorom.

Divadlo je vraj zrkadlom života. Ktorá z vašich
divadelných hier vás z tohto uhla pohľadu najviac
ovplyvnila?
Takých hier je viac. Ale na tri si spomínam
osobitne: Ženské oddelenie, Vygumuj a napíš
a Tata. Tá prvá sa mi bude navždy spájať s ne‑
zabudnuteľnou krajankou pani Kolníkovou
v úlohe mojej mamy a pacientky Kováčovej,
tá druhá s hudobným skladateľom Jankom
Melkovičom a jeho skoro až autentickým tra‑
gikomickým životným príbehom a tá tretia
so skvelými kamarátkami – herečkami

ROZHOVOR

ROZHOVOR

Zuzkou Mauréry,
Monikou Hilmero‑
vou, Soňou Nori‑
sovou a Maruškou
Nedomovou v trp‑
kom
životnom
príbehu o chorom
otcovi a jeho troch
zdravých dcérach.
V týchto hrách
som aj ja ako autor,
verte či neverte,
chvíľami skoro ne‑
postrehol, či som
na javisku, alebo
priamo v živote…
Pôsobíte veľmi spokojne a vyžaruje z vás optimizmus.
Prezraďte, kde ho čerpáte v tomto komplikovanom
svete?
Asi je to spojené s rodinou atmosférou, kde
sa teraz tešíme z ďalšieho vnuka, ale aj s na‑
šou veľkou divadelnou rodinou, kde je nám
odjakživa dobre a ľudsky nielen v zákulisí, ale
najmä s našimi divákmi počas predstavení.
A to už roky, chvalabohu, nie je to fráza, ale
pravda.

Vašimi rozprávkami si deti rozvíjajú
fantáziu, vďaka nim
môžu snívať a veriť
na zázraky. Má to význam, ak skôr či neskôr prídu na to, že
svet okolo nich rozprávkou ani zďaleka
nie je. A keď sme pri
rozprávkach, je niečo také, čo ste ešte
nedosiahli, a stále
o tom iba snívate?
Pred
mnohými
rokmi som de‑
ťom vymýšľal všelijaké smiešne panelákové
príbehy či rozprávky o tom, čo sa napríklad
v noci deje v mlyne, ako sa varia snehové
gule a podobne. Neskôr som vnúčatám po‑
čas spoločného leta v Radošine začal rozprá‑
vať rozprávky o dedinských lastovičkách –
a veľmi ich to tešilo. Teraz sa chystám čosi
podobné vymyslieť a napísať pre nášho po‑
sledného vnuka. Možno aj preto, lebo málo

Stanislav Štepka a Simona Miháliková v hre To nemá chybu (2016).

som toho napísal pre deti. Napísať (a možno
aj na javisku uviesť) niečo zaujímavé a ve‑
selé pre deti, to už roky patrí k tým mojim
veľkým autorským snom.
Rozprávanie o sebe často „koreníte“ vtipnými
príbehmi z vašej rodnej obce Radošina. Ktorý z nich
máte najradšej a prečo?
Je ich dosť, vlastne veľmi veľa. Najčastejšie
sa tie príbehy dostali do hier, do filmových
scenárov, do knižky poviedok Desatoro
(a zopár navyše) a na tie zvyšné sa iste raz
v takej či onakej forme dostane.
Čo vás naučil život o zdraví? Vieme, že sa nedá kúpiť,
ale nie vždy to rešpektujeme. Staráte sa o svoje
zdravie?
Asi treba hlavne počúvať vlastné telo, to
vám pri pozornom načúvaní poskytne mno‑
hé užitočné odkazy a možno aj správny
recept. Zdravie sa nedá „odšvindľovať“ ani
prekabátiť, pre zdravie treba mnohé urobiť,
hoci človeku odjakživa v tom bráni najmä
jeho odveká lenivosť. Lenže potom znena‑
zdania prídu roky a vy sa na preventívnych
prehliadkach zrazu prekvapujúco, ak nie aj
zhrozene, dozviete o sebe a svojom zdra‑
ví viac. A niekedy aj krutú pravdu. Robím
v tomto smere, čo treba a čo sa dá. Hoci by
sa, samozrejme, dalo a mohlo aj viac.

Foto: © Ctibor Bachratý

Ako je na tom Stanislav Štepka a šport? Hýbete sa
dosť na to, aby vás nezaskočila ručičke na váhe?
Nie som príkladný športovec, hoci každý
deň si trochu zacvičím. No futbalový fanú‑
šik viem byť zanietený. Ale zase odohrať
povedzme dvadsať predstavení mesačne
takisto nie je malý fyzický výkon. Takže…
mám sa na čo vyhovoriť.
Vaše životné motto…
Nehádam sa s ľuďmi, ktorých názory si ne‑
vážim.
Z inscenácie Jááánošííík po tristo rokoch. Foto: © Ctibor Bachratý

INFORMÁCIE

VYHODNOTENIE VIANOČNEJ
SÚŤAŽE PARTNERSTVA 4/2017
So záujmom čitateľov sa okrem krížovky stretla aj naša vianočná
súťaž. Pýtali sme sa vás, či VšZP uhrádza očkovanie proti chrípke
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Ďakujeme za pozdravy a novoročné želania, za námety i slová uznania. Tešia nás pribúdajúce
odkazy, že Partnerstvo je medzi našimi poistencami vyhľadávaným čítaním. Všetky novinky,
ktoré by sme vám chceli sprostredkovať, sa nám však, žiaľ, do štyroch čísel časopisu nezmestia.
Dajte si preto posielať newsletter VšZP a získajte bezplatne aktuálne informácie o zdravotnom
poistení, zmenách v zákonoch, ale aj o rôznych výhodách, zľavách, súťažiach a preventívnych
podujatiach. Rozšírte rady poistencov, pre ktorých je newsletter spoľahlivým sprievodcom
vo svete zdravého životného štýlu. Prihláste sa na jeho odber na www.vszp.sk/newsletter a my
vám pravidelne raz za mesiac zabezpečíme prísun zaujímavých správ do vašej e‑mailovej
schránky.
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DAJTE SI POSIELAŤ NEWSLETTER VšZP
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všetkým poistencom bez rozdielu. Ak ste odpovedali ÁNO, dostali
ste sa do žrebovania o knižku MUDr. Igora Bukovského, PhD., (Za)
chráňte svoje črevo/Protiprdkavá kuchárska kniha. Jej výherkyňou
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Kto myslí na prevenciu, myslí na budúcnosť. Využívajte
zdravotné benefity VšZP, ktoré vám pomôžu… (dokončenie
je v tajničke).
Správne znenie tajničky pošlite do 25. 5. 2018 na adresu:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Odbor marketingu a komunikácie
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
Obálku s vyplneným kupónom označte heslom KRÍŽOVKA.
Všetkých, ktorí nám v stanovenom termíne pošlú správne znenie
tajničky, zaradíme do žrebovania o balíček vitamínov a balíček
reklamných predmetov VšZP.
Správne znenie tajničky z predchádzajúceho čísla časopisu
Partnerstvo:
„môže zachrániť aj život.“
Vyžrebovaní výhercovia:
Balíček výrobkov značky Cetaphil získava Oľga Broškovičová
z Jasovej. Výhercom balíčka produktov slnečnej ochrany značky
Daylong je Richard A. Kunec z Liptovského Hrádku a balíček
reklamných predmetov VšZP posielame Stanislavovi Kačicovi
do Nového Mesta nad Váhom.
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Meno a priezvisko:
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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. 2018.
Tento súhlas môže dotknutá osoba odvolať vo VšZP.
Viac informácií na www.vszp/tajnicka, kde môžete vyplniť
krížovku aj elektronicky.
Podpis:
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