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Za preventívnu prehliadku dovolenka 
sÚŤaŽ

Princezná
bez Korzetu
príBEH náŠHo poIstEnCa



Máme doma čerstvú Mgr. :) Zo správy, ktorá mi „cinkla“ 
v telefóne v polovici mája, „dýchli“ na mňa nielen všetky 
tie krásne pocity, ktoré v takejto situácii prežíva každý 
rodič – radosť, hrdosť, úľava. Medzi riadkami som v nej 
našla aj iný dôležitý odkaz… že žena, ktorú rakovina 
pred pár rokmi pripravila o to najcennejšie, dospelého 
syna, sa opäť dokáže tešiť zo života. Filip bol úžasný 
chalan, o ktorom sme v minulosti písali v jednom 
z našich príbehov. aj on by bol býval na svoju sestru 
hrdý. tak blahoželáme, Mgr. Karinka. 
príbeh, ktorý nájdete v tomto čísle partnerstva, vám 
možno bude trochu povedomý. Je o 10-ročnom 
dievčatku, ktoré prednedávnom ako prvé dieťa v stred-
nej a východnej Európe absolvovalo unikátnu operáciu 
chrbtice novou metódou, čo neušlo ani pozornosti 
médií. všZp túto finančne náročnú operáciu schválila 
opäť ako prvá zdravotná poisťovňa na slovensku, vďaka 
čomu sme sa stali piatou krajinou na svete, ktorá túto 
metódu použila. 
Máme však pre vás aj ďalšie novinky a zaujímavosti. 
predstavíme vám nové vedenie všZp, nové služby 
v epobočke i na klientskych pracoviskách, pozveme 
vás do nášho stánku na pohode a prezradíme vám, že 
v našej súťaži Za preventívnu prehliadku dovolenka 
môžete v tomto ročníku vyhrať dovolenku v exotickom 
ománe. Informácie k súťaži nájdete na strane 5. 
novinkou pre našich poistencov je aj rozšírenie pre-
ventívnej prehliadky o ďalšie vyšetrenie s cieľom 
eliminovať riziká srdcovocievnych ochorení, ktoré sú 
najčastejšou príčinou úmrtí na slovensku.
Milí priatelia,
želám vám pohodové leto, bez ohľadu na to, s kým 
a kde ho prežijete. a nezabudnite sa o pekné chvíle 
podeliť aj s ostatnými. nech aj na nich „dýchne“ trochu 
vašej radosti z výnimočných okamihov, ktoré počas 
leta prežijete.
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anketa

váš recept na stRes
Mirka kosorínová, tanečnica
Mojím receptom na stres je jednoznačne pohyb… šport, tanec… 
najlepšie sa skrátka odreagujem pri telesnej aktivite. :) po takom ta-
nečnom tréningu si už človek naozaj nepamätá, čo bolo v práci. :) 
niekedy však úplne postačí aj prechádzka v prírode. Ja osobne som 
však typ človeka, pre ktorého je najlepšou prevenciou proti stresu 
mať všetko zorganizované. verím, že šťastie praje pripraveným, :) 
a preto sa snažím nenechávať si zbytočne záležitosti na poslednú 
chvíľu. Diár je môj verný pomocník.

Mudr. igor bukovský, phd. 
stres riešim podľa toho, kde sa zjaví. v aute: hudba. Dosť nahlas. 
v práci: šálka čaju alebo prechádzka. na pošte, úrade, chodníku alebo 
v obchode: úsmev na človeka, ktorý stres spôsobuje – ale to len vtedy, 
keď som ja v pohode. stres výborne rieši aj cvičenie, behanie, tenis, 
plávanie, čítanie, stretnutie s kamarátmi, modlitba, milovanie a úsmev 
krásnej ženy. ale pravdou je, že niekedy ma stres dokáže aj zvaliť 
na zem a smeje sa mi do tváre. vtedy len chvíľu počkám, lebo viem, 
že stres je v strese, keď sa prestanem stresovať. potom sa už stačí iba 
zdvihnúť, oprášiť a ísť ďalej.

oľga belešová, herečka
recept na boj so stresom som nenašla. Ja mávam stres vtedy, keď 
nemám stres! aj pozitívny stres je stres, ten mi vytvára moja práca. 
ale snažím sa vniesť do môjho života pokoj v každodenných bež-
ných činnostiach, napríklad dbám na svoje stravovanie, dochvíľ-
nosť, chodím spať zásadne pred polnocou, aby som mohla vstávať 
skoro ráno a všetko stihnúť bez stresu.

petra Millerová, herečka
ak môžem, tak sa stresu vyhýbam, aj keď niekedy musím priznať, že je veľ-
kým motivátorom, ak niečo musím stihnúť alebo vymyslieť. Mojím recep-
tom na odbúravanie stresu je beh a joga. prechádzky v prírode. niekedy 
sa aj zhlboka dobre predýchať. Dobre sa najesť a vyspať z toho všetkého, 
čo mi stres spôsobilo. Často sme to však, bohužiaľ, my sami, ktorí si ho 
spôsobujeme.

Fo
to:

 Iv
on

a O
reš

ko
vá

ar
ch

ív 
TV

 JO
J

Zd
ro

j fo
to:

 M
ar

kíz
a

Zd
ro

j: M
at

úš
 La

go

i. 

Viac info a ďalšie skvelé ceny  nájdete na www.vszp.sk/sutaz.

ZA PREVENTÍVNU PREHLIADKU 
DOVOLENKA 

call centrum 0850 003 003
www.vszp.sk

SÚŤAŽ
O 100 
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3.cena: Luxusný týždňový wellness pobyt pre dvoch 

vo Wellness Hoteli Chopok **** 

4.-6.cena: Týždenný pobyt Klasik pre 2 osoby 

v kúpeľoch Bojnice

Túžite po exkluzívnej dovolenke pri mori alebo wellness 
pobyte  na Slovensku? Starajte sa o svoje zdravie a budete 
odmenení. V atraktívnej súťaži „Za preventívnu prehliadku 
dovolenka “ je to jednoduché. Navštívte svojho lekára a hrajte 
s nami. 

V 11. ročníku súťaže na vás čaká až 100 hodnotných cien. 
Viac informácií a ďalšie skvelé ceny nájdete 
na www.vszp.sk/sutaz. VŽDY PRI VÁS

HLAVNÁ VÝHRA 
1. CENA :

Exkluzívna dovolenka vo fascinujúcom 

Ománe na jar 2017 od CK Hydrotour

2. cena : Luxusný týždňový kúpeľný pobyt  MEDICAL 
GOLD pre dvoch od kúpeľov Dudince



TOP PARTNERI

PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Beauty&Woman, Bedeker Zdravia, Cafe News, Goodwill, Forbes, InBa, Liek, Magická žena, Moja Psychológia, Naša Nemocnica, Nota Bene, 
Nové lieky, Novomestský spravodajca, Pravda, TASR, .Týždeň, Új Nő, Új Szó, Žltý Expres

Mestská televízia Trnava, RTVS, TA3, TV Bardejov, TV Bratislava, TV Naša Košice, TV Karpaty, TV Levice, TV Oravia, TV Pezinok, 
TV Panoráma, TV Reduta, TV Ružinov, TV Severka, TV Turiec, TV Zemplín, TV8, FUN MEDIA group, a.s., Rádio Best Fm, Rádio Lumen, Rádio 7

Bigmedia, spol. s r.o., Boomerang Media, s.r.o., Dopravný podnik Bratislava, a.s., Dopravný podnik mesta Košice, a.s., eurobus, a.s., Eduinfo, s.r.o.,
J.C. DECAUX SLOVAKIA s.r.o. , IDS Health Media Slovakia, spol. s.r.o., LASER media, s.r.o., Martinus.sk – internetové kníhkupectvo,
Medias media s.r.o., MEDIA Orbis s.r.o., Presse & Marketing Slovakia, s.r.o., See&Go, VL Media, spol. s.r.o., Železnice Slovenskej republiky

www.7plus.sk, www.benoow.sk, www.centrum.sk, www.dvepercenta.sk, www.imhd.sk, www.lekari.sk, www.mamatata.sk, www.medicc.eu,
www.modrykonik.sk, www.operaslovakia.sk, www.pravda.sk, www.refresher.sk, www.shmu.sk, www.topky.sk, www.webnoviny.sk, www.zones.sk,
www.zoznam.sk, www.zzz.sk

Arca Capital, BKIS, Cukráreň Wagner, Curel, DM drogerie markt, s.r.o., FRAGILE, s.r.o., Hitchhiker lms,
Hlavné mesto SR Bratislava, HOPIN, s.r.o., Chutné kytice, JUICE s.r.o., Komprint, spol. s.r.o., KRUH, n.o., CH.D.,
Kvetinárstvo Orchidea, Lindex, Marks&Spencer, Monsalvy, Nadácia Markíza, Slovenská asociácia kvetinárov a oristov, 
Tatra banka, a.s., Tatrapak, spol. s r.o., Technopol International, a.s.

Aupark Shopping Centre, AVION Shopping Park, Billa, s.r.o., COOP Jednota Slovensko, EUROVEA GALLERIA, Hornbach – Baumarkt SK, spol. s.r.o.,
IKEA Bratislava, Kauand Slovenská republika, Kika nábytok Slovensko, LIDL Slovenská republika, v.o.s., METRO Cash&Carry SR, Nadácia Tesco,
Nákupné a spoločenské centrum CENTRAL, Obchodné centrum Laugaricio, OC Danubia, Polus City Center, Potraviny FRESH s.r.o., predajne Hypernova,
Shopping Palace Bratislava, ZOC MAX Nitra, ZOC MAX Poprad, ZOC MAX Trenčín, ZOC MAX Žilina, Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Ďakujeme, že ste si spomenuli
na Deň narcisov… 
Za podporu patrí vďaka aj našim partnerom: 

AVON Cosmetics, spol. s r.o., DHL Express (Slovakia), spol. s r.o.,
Effectivity POWERED BY PUBLICIS, Europa 2, HYPE, MetLife, O2 Slovakia, s.r.o.,
Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s., Slovenská pošta, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Smurtif Kappa Obaly Štúrovo, a.s., Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 15. 4. 2016

DEŇ NARCISOV
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aktuality aktuality

Deň narcisov
najvyšší výnos v 20-ročnej histórii predstavuje 
sumu 1 043 789,41 eura. Liga proti rakovine 
ďakuje každému jednotlivcovi, každej orga-
nizácii, každému subjektu, vďaka podpore 
ktorých bol Deň narcisov už 20. rok možný 
a výnimočný. táto podpora v jeden deňv roku 
znamená možnosť realizovať projekty a služ-
by pre onkologických pacientov, ich blízkych 
či širokú verejnosť po celý nasledujúci rok. 

Časť výnosu Liga proti rakovine formou daro-
vacích zmlúv prerozdelí na podporu výskum-
ných projektov, na zakúpenie nevyhnutného 
prístrojového vybavenia do zdravotníckych 
zariadení či hospicov a menším pacientskym 
organizáciám na zabezpečenie ich programu. 
Z ďalšej časti budú hradené programy a projek-
ty, ktoré organizuje priamo Liga proti rakovine 
pre onkologických pacientov a ich rodiny v ob-

lasti psychosociálnej podpory. tradične budú 
zdroje vyčlenené aj na programy určené pre 
zdravú populáciu v rámci preventívnych a vzdelá-
vacích aktivít. podrobné informácie o použití 
finančných prostriedkov na jednotlivé projekty 
a programy budú zverejnené na www.lpr.sk.

partnerom Dňa narcisov je už 6 rokov aj 
všeobecná zdravotná poisťovňa. 
priamo v našich pobočkách sme za toto 
obdobie vyzbierali 35 128,18 €.

viete, že?

PreDstavujeme nové veDenie všZP
od 17. mája 2016 má všeobecná zdravotná 
poisťovňa, a.s., nové vedenie. predsedom 
predstavenstva a generálnym riaditeľom je 
Mgr. Miroslav kočan, ktorý do funkcie nastúpil 
z pozície výkonného riaditeľa spoločnosti 
allianz. podpredsedom predstavenstva Všzp 
sa stal ing. Milan horváth, doterajší člen 
rady banky a námestník generálneho riaditeľa 
Eximbanky sr, a členom predstavenstva Všzp 
doc. Judr. Michal Ďuriš, phd., ktorý pôsobil 
v oblasti zdravotníckej legislatívy, právneho 
zastupovania a ako pedagóg právnickej fakulty 
UK v Bratislave.

Čo majú noví členovia predstavenstva 
VšzP spoločné?

 Bohaté skúsenosti z pôsobenia v sú-
kromnom sektore a  snahu zúročiť ich pri            
skvalitňovaní činnosti a služieb najväčšej 
zdravotnej poisťovne na slovensku,
 chuť meniť veci k lepšiemu,
 preukaz poistenca všZp (všet-
ci traja sú totiž dlhoroční poistenci 
všZp). 

Mgr. Miroslav kočan
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
nielen v súkromnej sfére platí, že najlepšou vizitkou je dobré meno. 
o takúto vizitku sa budem usilovať aj vo všeobecnej zdravotnej poisťov-
ni, ktorá má veľký potenciál, profesionálny i ľudský. „Mantinely“ sú dané 
programovým vyhlásením vlády – pacient na prvom mieste, transpa-
rentnosť, účelnosť a efektívnosť. Budeme nastavovať pravidlá tak, aby 
sme dôsledným uplatňovaním týchto princípov vyslali ľuďom jasný 
signál, že to s lepšie fungujúcim zdravotníctvom na slovensku myslíme 
vážne.

s akou víziou nastúpili do vedenia všZP?

ing. Milan horváth
podpredseda predstavenstva
všZp ročne hospodári s rozpočtom takmer 3 miliardy eur a my ich chce-
me spravodlivo a transparentne rozdeliť tak, aby prinášali ľuďom čo naj-
väčší úžitok. aby pre nich žiadne „dvere v zdravotníctve“ neboli zatvo-
rené a aby im systém spoľahlivo „slúžil“ vždy, keď ho budú potrebovať. 
a, samozrejme, budeme vytvárať predpoklady na to, aby sme v tomto 
zmysle slova motivovali aj nemocnice, lekárov a všetkých, ktorí sa v sys-
téme o pacienta starajú.

doc. Judr. Michal Ďuriš, phd.,
Člen predstavenstva
Hovorí sa, že každá reťaz je taká silná, aký je jej najslabší článok. Ľudia 
majú často pocit, že ním je pacient, pretože je najzraniteľnejší. Keď ide 
o zdravie, sú takéto pocity prirodzené, horšie je, ak chýba pocit, že sa 
na „systém“ nemôžem spoľahnúť. a to je oblasť, v ktorej sme paciento-
vi ešte všeličo dlžní. riešením je poriadok v systéme a jasné pravidlá.



aktuality

Pomôžme si navZájom
Proti cievnej moZgovej PríhoDe sa 
Dá bojovať
Ako? prevenciou, ktorú máte 
v rukách vy, váš ošetrujúci lekár a, sa-
mozrejme, vaša zdravotná poisťovňa. 
práve v podpore prevencie vidí všZp 
kľúč  k tomu, ako znížiť chorobnosť 
a úmrtnosť na toto ochorenie, ktoré 
vám môže zmeniť celý život. viete, že 
až 50 % pacientov postihnutých moz-
govou príhodou  sa stáva invalidnými?

Čo môžete pre seba urobiť vy? 
pravidelne chodiť na preventívne prehliad-
ky a snažiť sa dodržiavať zásady zdravej ži-
votosprávy (zdravá strava, dostatok pohybu, 
nefajčiť, vyhýbať sa nadmernej konzumácii 
alkoholu, stresu a pod.)

Čo pre vás urobila Všeobecná zdravotná poisťovňa?

   v minulom roku rozšírila preventívnu prehliadku u všeobecného lekára o vyšet-
renie zamerané na identifikáciu rizikových faktorov cievnej mozgovej príhody (ate-
roskleróza, vysoký krvný tlak, poruchy rytmu srdca, fajčenie, zlá životospráva a pod.) 
a vyhodnotenie špeciálneho dotazníka rizikových faktorov. v prípade nepriaznivého 
výsledku lekár následne posiela pacienta na ďalšie odborné vyšetrenie, čím dochádza 
k včasnej diagnostike potenciálneho ochorenia.
    od 1. 4. 2016 všZp rozšírila preventívnu prehliadku o ďalšie vyšetrenie zamerané 
na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení. Ide o stanovenie aBI indexu, ktorý je dô-
ležitým rizikovým markerom ischemickej choroby dolných končatín.

Čo môže urobiť váš lekár?
v rámci preventívnej prehliadky sa zamerať 
na rizikové faktory, ktoré zvyšujú pravdepodob-
nosť vzniku srdcovocievnych ochorení vrátane 
mozgovej príhody.

Poďte s nami na PohoDu
Chcete si užiť najznámejší hudobný festival v pohode a naplno? potom určite nevynechajte stá-
nok všZp, ktorá aj tento rok „dohliadne“ na to, aby ste sa cítili fit a v pohode. Deň začíname už 
tradične rannou rozcvičkou a postaráme sa o to, aby ste si pohodovo nastavili telo i myseľ. s nami 
to zvládnu nielen milovníci jogy, ale aj úplní začiatočníci. počas dňa sa môžete u nás zastaviť 
na krátku masáž v sede, natrieť sa zadarmo kvalitným opaľovacím krémom Daylong od hlavy až 
po päty alebo si dať bezplatne vyšetriť znamienka. na profesionálnom analyzátore tela zmeriame 
vašu energetickú spotrebu. Inak povedané – vaše telo o vás prezradí aj to, koľko jedla a tekutín by 
ste mali zjesť a vypiť, aby ste  pohodu a všetky koncerty zvládli v pohode. ak by však váš žalúdok 
alebo oči predsa len hovorili niečo iné, pokojne privrieme oči, na pohode je to dovolené.   priamo 
v našom stánku môžete vyplniť aj kupón obľúbenej súťaže „Za preventívnu prehliadku dovolenka“ 
a, samozrejme, získať darček, ktorý sa vám na pohode určite zíde. a prekvapenie na záver, v našom 
stánku by sa v piatok 8. 7. mala zastaviť aj Dominika Cibulková. 

tešíme sa na vás 7. – 9. 7. 2016 na letisku v trenčíne. 
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Je to nielen žena s veľkým talentom, 
ale aj s veľkým srdcom. okrem 
množstva postáv, ktoré stvárnila 
na javisku, je známa aj ako „srdcová 
kráľovná“ v detskom kardiocentre 
v Bratislave. Cení si ľudí, ktorí držia 
slovo, a vo forme sa udržiava najmä 
na javisku, kde sa cíti ako ryba 
vo vode. v detstve sa túžila stať 
baletkou, no osud jej privial 
do cesty spev a herectvo.  Jej zatiaľ 
nesplneným snom je účinkovať 
v ďalšom zo známych muzikálov. Je 
rada v spoločnosti ľudí a nedokázala 
by žiť bez lásky. reč je o talentovanej 
muzikálovej herečke Kataríne 
Hasprovej.

Otec – známy divadelný a televízny reži-
sér Pavol Haspra, mama – známa herečka 
Soňa Valentová. Myslíte si, že sudičky mali 
na výber, pokiaľ ide o vašu profesionálnu 
dráhu? 
Isteže ma to ovplyvnilo, keďže od detstva som 
chodila do divadla a pozerala som sa, ako otec 
„režiséruje“. páčilo sa mi, ako mamina chodi-
la večer domov v rôznych kostýmoch a pekne 
namaľovaná. Zavoňalo mi to.  ako dieťa som 
túžila byť baletkou, no potom som ušla do Čiech 
a tam som sa začala venovať muzikálu. Chcela 
som sa presadiť sama za seba. na slovensku by 
ma prenasledoval „tieň“ slávnych rodičov.  

Čo ste zdedili po svojich slávnych rodi-
čoch? 
Dúfam, že talent.  a poznanie, ku ktorému ma 
viedol tatino. Učil ma pokore k divadlu a hovoril, 
že treba stáť nohami pevne na zemi a nemyslieť 
si o sebe priveľa. Zapamätala som si to.

Na javisku ste už prežili desiatky životov 
rôznych postáv, ktoré stvárňujete. Čo 
považujete za svoju najdôležitejšiu rolu 
v reálnom živote? 
Keby som mala deti, poviem, že byť mamou. v ži-
vote sa nesnažím hrať. snažím sa byť prirodzená 

a byť dobrým človekom. no veľakrát poviem, čo 
si myslím, a to nie každému vyhovuje. no najrad-
šej som aj tak na javisku. Cítim sa tam ako ryba 
vo vode.  

Akú najväčšiu „kačicu“ ste si o sebe pre-
čítali v bulvári? 
robila som na jednom českom filme, jednu z tých 
chúlostivých erotických scén. Bulvár napísal, koľ-
ko veľa peňazí som za to vzala. tá suma ma rozo-
smiala. Mnohí ľudia tomu, žiaľ, uveria.

Už niekoľko rokov podporujete detské kar-
diocentrum na Kramároch. Čo vás privied-
lo k deťom s chorými srdiečkami? 
najprv náhoda. pozvali ma, aby som niečo za-
spievala na predvianočnom večierku. to prvé 
stretnutie s chorými detičkami a ich rodičmi bolo 
pre mňa veľmi silné a emotívne. Chytilo ma to 
za srdce a priznám sa, aj som si poplakala… Bolo 
to také spontánne, myslím si, že obojstranne. 
správkyňa nadácie pani Majka ma požiadala, aby 
som sa stala tvárou Detského kardiocentra… aj 
som od detí dostala takú krásnu korunku vyrobe-
nú zo srdiečok. Momentálne chystáme aj ďakov-
ný koncert pre doktorov a ľudí, ktorí sa takisto 
snažia pomáhať. Ja sa na to veľmi teším, lebo 
budem spievať šansóny pani Hany Hegerovej. 

Katarína Hasprová

Kráľovná detských srdiečok
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Jeden z vašich albumov sa volá „Priznám 
sa“. Je niečo, čo ste doteraz nikomu nepo-
vedali? 
Každá žena má svoje tajomstvá. tento album 
bol najvyzretejší zo všetkých. Je to taký pohľad 
do mojej duše.  sú veci, ktoré aj tak nikomu ne-
poviem, ženy by mali mať svoje tajné skrýše. 

Váš doposiaľ nesplnený sen? 
som veľmi vďačná pánu Bohu, že som moh-
la spievať krásne úlohy. Mám ešte 2 – 3 kúsky, 
v ktorých by som túžila spievať. Jedným z nich je 
muzikál Bedári a druhým muzikál Chicago. 

Najkrajší zážitok, na ktorý rada spomí-
nate? 
tých je naozaj veľa, či zo súkromia, alebo z práce. 
veľmi sa mi páči, keď je celá rodina pokope. rada 
spomínam na stretnutia v topoľčiankach, rodis-
ku môjho otca, keď sme sa stretli ako deti, no 
mám aj veľa silných zážitkov z predstavení. Už 
len potlesk je pre mňa opojný.  

Je niečo, čo nemáte na sebe rada? 
och, áno. :D to však ženy nerady na seba pre-
zrádzajú. Mám teraz na mysli nielen veci fyzické. 
rada by som zmenila aj nejaké svoje povahové 
vlastnosti. viem vybuchnúť (to mám po tatinovi), 
hlavne keď cítim nespravodlivosť. 

Kto je vaším najlepším priateľom? 
Mama mi je naozajstným priateľom. Môj partner 
mi je priateľom. Medzi mužom a ženou musí byť 
aj niečo hlbšie, keď už časom opadne tá zamilo-
vanosť a chémia. a moja kamarátka Janka mi je 
tiež skutočným priateľom.

Vaše obľúbené divadelné predstavenie, 
v ktorom ste účinkovali/účinkujete? 
aktuálne sú to Mačky. som šťastná, že môžem 
byť pri tom. Moja životná rola je norma Des-
mond v muzikáli sunset Boulevard, v ktorom 
účinkujem v ostrave. Je to nádherná príležitosť, 
aj herecky, nielen spevácky. sprevádza nás tam 
aj veľký živý orchester. a, samozrejme, legendár-
na Kleopatra. 

Čo je pre vás najväčší relax? 
rada spím.  Mám veľmi rada aj to, keď môžem 
ležať pri mori, tam, kde je málo ľudí. ale najlepší 
relax je pre mňa aj tak javisko. Divadlo má takú 
moc, že pomáha liečiť dušu nielen divákom, ale 
aj nám. 

Je niečo, bez čoho nedokážete žiť? 
nedokázala by som byť samotár a nedokázala 
by som žiť ani bez lásky.  aj keď človek nikdy 
nevie, k čomu ho život prinúti…

Nedávno bol Deň matiek. Viem, že máte 
s maminou krásny vzťah, robili ste niečo 
špeciálne? Ako ste ho oslávili?
Keďže momentálne nemám maminku doma, tak 
som jej aspoň do nemocnice doniesla tulipány, 

roZhovor

ktoré má tak rada, a ako „bolestné“ som jej kúpila 
kabelku v orgovánovej farbe. sľúbila som jej, že 
keď sa vylieči, tak ju vezmem na jej obľúbený 
krémeš a ona si vezme svoju novú kabelku. 

Vaša mamina prekonala cievnu mozgovú 
príhodu, máte teda osobnú skúsenosť 
s týmto ochorením. Ako vás to ovplyvni-
lo? 
veľmi. viem nielen viac o tejto diagnóze a prob-
lémoch, ktoré prináša, ale i celkovej situácii 
v zdravotníctve. podľa mňa, ale i lekárov, veľ-
mi chýba špeciálne zariadenie na rehabilitáciu 
a doliečenie pacientov, ktorí prekonali cievnu 
mozgovú príhodu.

Zmenilo vám to v niečom život? Snažíte 
sa menej stresovať, žiť zdravšie, športo-
vať?
Zmenilo mi to radikálne celý život. všetko sa 
momentálne prispôsobuje tomuto. Človek 
si uvedomí, že v sekunde sa dokáže všetko 
zmeniť. Mamina sa snažila zdravo žiť, chodiť 
pravidelne na prechádzky… ale toto je ochore-
nie, ktoré si nevyberá, a ťažko definovať, s čím 
všetkým súvisí.

Začína sa leto a vy ste veľká cestovateľka. 
Prezradíte nám, kam sa chystáte? 
Musím sa, samozrejme, podriadiť aktuálnej si-
tuácii, teda podľa toho, ako to bude s maminou. 
ale aj ja potrebujem načerpať sily a nabrať novú 
energiu. veľmi som si obľúbila chorvátske more, 
tak uvidím, či mi to tohto roku vyjde. 

Čo si najviac ceníte na ľuďoch?
Keď v dnešnej dobe stretnete človeka, ktorý 
má charakter, keď ten človek niečo sľúbi a jeho 
slovo platí. Je ťažká doba. Ľudia sa naháňajú 
za kariérou, peniazmi, úspechom… pociťujú 
veľký tlak z každej strany, a preto sa podľa mňa 
aj veľa vzťahov rozpadá. 

Vyzeráte výborne. Ako sa udržiavate
vo forme? 
najviac ma vo forme udržiavajú predstave-
nia. predtým som chodila cvičiť. nateraz som 
to však musela prerušiť, a to z dvoch dôvo-
dov. Jedným je zdravotný stav mojej maminy 
a druhým bolo skúšobné obdobie Mačiek. 



tipy pre vás 

vyventilujete svoje napätie. ak vás druhá osoba 
vypočuje s pochopením a povzbudí vás, prípad-
ne poukáže na to, ako sa k problému postaviť, 
uľaví sa vám.

NAUČte SA rOZlišOVAť, ČO Mô-
žete OVPlyVNiť A ČO Nie 
ak nemôžeme situáciu alebo človeka zmeniť, 
netrápte sa pre to. v takýchto prípadoch je veľmi 
dôležité naučiť sa rozlišovať, čo je a čo nie je pre 
mňa dôležité. a podľa toho si zariadiť život. nie je 
to sebectvo, ale zdravá sebaláska. nie je možné 
venovať pozornosť všetkému, čo nás postretne, 
a riešiť to. niekedy stačí povedať nIE, občas máv-
nuť rukou a nenechať si znepríjemniť deň.

NAUČte SA relAxOVAť 
ako na to: nájdite si pokojné miesto, kde si ľah-
nete alebo pohodlne sadnete, zavrite si oči, „vy-
pnite hlavu“ (nerozmýšľajte), pomaly zhlboka 
dýchajte, najlepšie do bruška, uvoľnite postup-
ne všetky svaly a doprajte si zažívať príjemné, 
ničím nerušené ničnerobenie. trénovať treba 
každý deň, po čase zistíte, že naozaj relaxujete. 
Doprajte si relax aspoň na 20 – 30 min. každý 
deň. nestratíte ním čas, práve naopak, budete 
prekvapení, ako po takejto krátkej prestávke na-
beriete silu a chuť do práce či iných povinností 
a „zameškané“ hravo dobehnete.

šPOrtUJte
pre človeka je prirodzenejší pohyb ako sedenie 
či postávanie. primerané cvičenie a športovanie 
sú ideálny spôsob, ako si zvýšiť nielen fyzickú, 
ale aj psychickú kondíciu. Dôležité je nájsť si takú 
aktivitu, ktorá vás baví, a zotrvať pri nej. rovnako 
dôležitá je pravidelnosť, ak nie každý deň, tak 
aspoň 3-krát do týždňa si zašportujte. ak máte 
pocit, že nemáte po práci dosť síl, stačí začať po-
zvoľna. pohyb vám energiu dodá. Ideálne je ve-
novať sa pohybu každý deň aspoň 20 min. stačí 
chôdza, vyšliapať si po schodoch alebo krátka 
prechádzka v parku.

USMieVAJte SA
Humor je korením života a vynikajúci pros-
triedok, ako vyplaviť z tela stresové hormóny. 
sledujte komédie, čítajte fejtóny, rozprávajte 
vtipy, vyhľadávajte zábavnú spoločnosť. naj- 
vhodnejší je duchaplný humor, ktorý poukazu-
je na skostnatenosť a našu nevedomosť. ak sa 
dokážeme zasmiať nad ťaživými situáciami, je 

to známka toho, že získavame nadhľad, a to je 
jeden z predpokladov, ako pochopiť a prekonať 
to, čo nás zaťažovalo a stresovalo.

POZerAJte SA NA SitUácie iNAK 
AKO DOterAZ
ak sa chcete zbaviť stresu, najúčinnejšie je od-
strániť jeho príčinu. ak to nie je možné, veľmi 
účinné je začať sa pozerať na situácie, ktoré nás 
stresujú, inak ako doteraz. na to je často nutné 
sebapoznanie, odvaha, schopnosť meniť názory, 
postoje a poučiť sa zo situácií, ktoré sa opakujú, 
ktorých sa bojíme a ktoré nás stresujú. Každý 
človek je individuálny a každý má svoj vlastný 
spôsob vyrovnávania sa so stresom. navzájom 
sa môžeme len inšpirovať. nie každá technika 
alebo návod má potenciál pomôcť každému. 
niekomu pomáha relaxovať, inému športovať. 
niekto celkom zmení svoj pôvodný život a nie-
kto sa naučí lepšie zvládať svoj stres. ak sa vám 
však stres vymyká spod kontroly, neviete si dať 
sami rady, navštívte odborníka.

PeStUJte ZMySlUPlNé VZťAHy, 
NA KtOrýcH VáM Záleží 
Blízkosť, porozumenie a láska sú najlepšou pre-
venciou proti stresu, osamelosti a úzkosti. Ľudia 
žijúci v stabilných vzťahoch a rodinách prežívajú 
menej stresu a sú spokojnejší. aj keď to nie je 
ľahká úloha, kultivujte seba a svoje schopnosti 
predchádzať zbytočným konfliktom. naučte sa 
komunikovať bez zraňovania druhých. toto úsi-
lie sa vám mnohonásobne vráti v podobe rados-
ti, naplnenia a prežívania láskyplných a zmyslu-
plných vzťahov s vašimi blízkymi.

tipy pre vás 

poradíme vám  
ako si poradiť 
so stResoM

Určite to poznáte. 
neistota, rôzne obavy, 
neschopnosť sústrediť 
sa, ale aj fyzické 
príznaky, ako je búšenie 
srdca, stiahnutý žalúdok 
či nadmerné potenie. 
áno, reč je o strese, 
ktorý je spájaný 

s mnohými civilizačnými chorobami, 
napríklad aj s cievnou mozgovou 
príhodou. o tom, ako si poradiť 
so stresom a zmierniť jeho príznaky, 
sme sa rozprávali s hlbinnou 
psychoterapeutkou a lektorkou stres 
manažmentu phDr. radkou olajos.

SPOMAľte
Jeden z typických príznakov stresu je pocit, že 
nemáme dosť času, že čas letí a my nestíhame 
svoje povinnosti. núti nás to zvyšovať tempo. 
problém je, že vďaka stresu sa horšie sústreďu-
jeme a robíme viac chýb. vzniká tak začarovaný 
kruh, pretože napätie v nás narastá. ak cítime 
nepokoj a potrebu odbiehať od začatej práce, 
prípadne skákať od jednej úlohy k druhej bez 
toho, aby sme predchádzajúcu dokončili,  treba 
si to uvedomiť a spomaliť. Dôležité je celkom 
spomaliť, zamerať sa len na jednu úlohu a tej sa 
venovať, kým ju nedokončíte. pokojne si dávajte 
pauzy, ale nové úlohy nezačínajte. nestresujte sa 
tým, že všetko nestihnete. ak spomalíte, máte 
väčšiu šancu udržať pozornosť pri úlohe a tým sa 
jej dokončenie urýchľuje.

rOZPráVAJte OtVOreNe O SVO-
JicH POcitOcH
ak váš stres spôsobil strach, hnev alebo iné okol-
nosti, otvorene sa zdôverte blízkej osobe. nesťa-
žujte sa, ani sa neľutujte, hovorte o pocitoch, tým 
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novinky v ePobočke ocenia 
Zamestnávatelia i Poistenci
zamestnávatelia s aktívnou eslužbou ZaM pre-
hľad alebo ZaM Komplet majú odteraz možnosť 
zobraziť si vo svojom  prehľade v epobočke Chy-
by zo spracovania mesačných výkazov. v epo-
bočke môžu tieto chyby opraviť rýchlo, prehľad-
ne a jednoducho.
V čom spočívajú výhody novej služby?

 – klient je upozornený mailovou notifikáciou 
a správou v schránke správ na doručenie 
zoznamu chýb zo spracovania mesačných 
výkazov;

 –  klient má možnosť zobraziť chyby v dvoch 
rôznych pohľadoch – chyby zoskupe-
né podľa období a celkový zoznam chýb 
s možnosťou filtrovania;

 – v detaile pohľadu „obdobie“ si klient môže 
zobraziť zoznam chýb za jednotlivých za-
mestnancov s popisom chyby a návrhom 
na jej odstránenie;

 – pri riešení chýb má  klient možnosť zvoliť 
si, či chce chybu opraviť typovaním, alebo 
podaním dávky 514, resp. 601. Do zoznamu 
pre typovanie vybraného typu dávky sa 
prenesú všetky označené rodné čísla za-
mestnancov; 

 –  na aktualizovaný zoznam chýb zo spracova-
nia mesačných výkazov je klient opätovne 
upozornený mailovou notifikáciou. 

nová služba pre poistenca spočíva v tom, 
že:

 – raz za tri mesiace je upozornený na 
túto skutočnosť mailovou notifikáciou 
a správou v schránke správ;

 – následne si má možnosť v prostredí epo-
bočky v časti „Kto za mňa platí poistné“ 
uvedené informácie skontrolovať a tak-
tiež nahlásiť, kto zaňho v tomto období 
platil poistné;

 – ak si oznámi nového platiteľa prostred-
níctvom epobočky, získa odpoveď 
zo spracovania podaného elektronic-
kého oznámenia – notifikáciu a správu 
v schránke správ, ako aj odpoveď 
zo spracovania oznámenia vo všZp;

 –  po úspešnom zapracovaní oznámenia 
si poistenec môže aktualizované údaje 
skontrolovať v časti „Kto za mňa platí po-
istné“.

•	  

poistenec s kontom v epobočke,  u ktorého 
evidujeme obdobia bez určeného platiteľa 
poistného, je o tejto skutočnosti odteraz in-
formovaný mailovou notifikáciou. 
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nová služba Pre klientov všZP – termín i čas 
návštevy Pobočky si môžete objeDnať online
Máte nabitý pracovný kalendár a naplánova-
nú každú hodinu? ste na materskej dovolenke 
a kalkulujete s časom, aby ste ho zladili s po-
trebami vášho dieťatka? potrebujete si v zdravot-
nej poisťovni vybaviť veci v presne stanovenom 
čase, prípadne aj mimo bežných stránkových 
hodín? nech sa páči, využite našu novú službu 
„objednanie do pobočky Všzp online“, ktorá 
je od 1. 4. 2016 dostupná v 36 kontaktných 
miestach v rámci celého slovenska. 

novú službu môžu využiť poistenci pri riešení 
svojich záležitostí týkajúcich sa zdravotného po-
istenia, napríklad pri podaní prihlášky, v prípa-
de žiadosti o E-formulár či splátkový kalendár, 
riešení nezrovnalostí v evidencii poistenca, roč-
nom zúčtovaní a pod. online objednanie môžu 
využiť aj zamestnávatelia. 
nová služba vám umožní mať svoj čas lepšie pod 
kontrolou. 

Ako sa môžete objednať?

Je to jednoduché. Kliknite na www.vszp.sk 
a následne na odkaz „kontaktné miesta“. 
vyberte si konkrétne klientske pracovisko, 
kliknite na ikonu „kalendár“ alebo na tlačid-
lo „objednanie do pobočky všZp online“ v 
detaile klientskeho miesta a zarezervujte si 
voľný termín na osobné stretnutie s naším 
zamestnancom. tým, že v rámci ponúkaných 
možností presnejšie definujete 
účel stretnutia, umožníte klient-
skemu pracovníkovi lepšie sa 
naň pripraviť.

ročné Zúčtovanie Poistného 
Za rok 2015
o novinkách v ročnom zúčtovaní 
hovoríme s riaditeľkou sekcie 
zdravotného poistenia vo všZP
ing. katarínou gregorovou

V ročnom zúčtovaní za rok 2015 (ďalej len 
„Rz“) zdravotná poisťovňa prvýkrát zúčtu-
je nárok na odpočítateľnú položku. ktorých 
skupín poistencov sa to týka?
nárok na odpočítateľnú položku zúčtujeme po-
istencom, ktorí splnia podmienky na vykonanie 
rZ bez ohľadu na to, či si počas roka uplatňovali 
odpočítateľnú položku. odpočítateľná polož-
ka znižuje vymeriavací základ zamestnanca, 
ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracov-
nom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, 
služobnom pomere alebo obdobnom pracov-
nom vzťahu, z ktorého má právo na príjem. to 
znamená, že v prípade, ak má zamestnanec 
nárok na odpočítateľnú položku, vymeriavací 
základ sa zníži o odpočítateľnú položku.

stanovuje zákon nejakú maximálnu výšku 
odpočítateľnej položky?
výška ročnej odpočítateľnej položky je najviac 
4 560 eur ročne. odpočítateľná položka sa zni-
žuje o dvojnásobok časti vymeriavacieho zá-
kladu podľa § 13 zákona o zdravotnom poistení, 
ktorá prevyšuje sumu 4 560 eur. v prípade, ak 
je tento vymeriavací základ vo výške 6 840 eur 
a viac, odpočítateľná položka je vo výške 0 eur. 

Má poistenec nárok na odpočítateľnú polož-
ku, aj keď nemal počas celého roka príjmy 
zo zamestnania?
ak poistenec nemal príjem pre uplatnenie od-
počítateľnej položky počas celého kalendár-
neho roka, odpočítateľná položka sa pomerne 
zníži podľa počtu dní, keď poistenec nemal 
príjem pre uplatnenie odpočítateľnej polož-
ky – dni, keď bol zamestnanec považovaný 
za osobu podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) (t. j. napr. 
osobu, ktorá poberá náhradu príjmu, nemocen-
ské, ošetrovné alebo materské, a osobu, ktorá 
poberá náhradu služobného platu policajta 
a profesionálneho vojaka, ktorí nemôžu dočas-

ne vykonávať službu), sa neodpočítavajú, počas 
týchto dní sa naďalej považuje za zamestnanca. 

Čo v prípade, ak mal poistenec viacero za-
mestnávateľov počas roka?
ak mal poistenec príjem na uplatnenie odpo-
čítateľnej položky u viacerých zamestnávate-
ľov v rozhodujúcom období, odpočítateľná 
položka sa uplatní pomerne podľa výšky príjmu 
na uplatnenie odpočítateľnej položky u každé-
ho zamestnávateľa.

zmenilo sa niečo na spôsobe oznámenia vý-
sledku Rz?
nie, výsledky ročného zúčtovania zdravot-
ná poisťovňa oznámi výkazom nedoplatkov 
(v prípade, ak je výsledkom nedoplatok) alebo 
oznámením o výsledku rZ (v prípade, ak je vý-
sledkom preplatok).

Môžem si výsledky Rz pozrieť aj v epoboč-
ke?
samozrejme, epobočka ponúka nielen túto 
možnosť, ale platitelia tam nájdu aj ďalšie in-
formácie. napríklad všetky údaje o výpočte 

Zdravotné poistenie Zdravotné poistenie



Zdravotné poistenieZdravotné poistenie

platku, a môžu si tiež prezrieť rZ aj za rok 2014 
v prípade, ak bolo pre daného platiteľa vy-
počítané. samostatne zárobkovo činné osoby 
majú okrem toho zobrazený aj výpočet pred-
davku na poistné a jeho výšku na rok 2017. 

okrem ročného zúčtovania v epobočke pribud-
li pre zamestnávateľov a poistencov aj ďalšie 
nové služby, ktoré síce nesúvisia priamo s vý-
počtom rZ, umožňujú však interaktívny prístup 
k údajom, ktoré je potrebné všZp oznámiť, 
s možnosťou ich odoslania priamo z prostredia 
epobočky. podrobnejšie informácie sú uvedené 
na str. 17.

majú v epobočke k dispozícii aj detailný zo-
znam zamestnancov, ktorým bolo rZ vypočíta-
né. ak ste registrovaný platiteľ, na blížiacu sa 
lehotu splatnosti nedoplatku vás upozorníme 
e-mailovou notifikáciou.

Môžu si výsledky Rz v epobočke pozrieť aj 
neregistrovaní poistenci a platitelia?
áno, túto možnosť majú aj oni. s výsledkom rZ 
totiž dostanú jednoúčelové prihlasovacie údaje 
platné pre daný rok rZ. tieto prihlasovacie úda-
je dostanú aj všetci zamestnávatelia bez ohľadu 
na to, či majú konto v epobočke. registrova-
ní zamestnávatelia ich použijú iba prvýkrát 
na overenie povolenia daného vlastníka konta 
na prístup k údajom o rZ.

Aké novinky v epobočke pripravila Všzp pre 
poistencov a platiteľov v tomto roku?
tých noviniek je viac. v rámci ročného zúčtova-
nia majú napríklad zamestnávatelia k dispozícii 
detailný zoznam zamestnancov s odpočítateľ-
nou položkou. 

poistenci a platitelia majú zobrazenú infor-
máciu o úhrade nedoplatku, ktorá obsahu-
je sumu nedoplatku a všetky potrebné údaje 
na jeho úhradu, informáciu o výške pre-
platku, ktorá obsahuje výšku sumy preplat-
ku a akým spôsobom ho všZp platiteľovi vráti 
a zároveň to, v akej výške odviedla daň z pre-

rZ, informáciu o tom, kedy bol vydaný výkaz 
nedoplatkov, alebo oznámenie o výsledku rZ 
a v akej výške je preplatok alebo nedoplatok. 
Môžu zároveň elektronicky podať otázku, 
prípadne námietku k výsledkom rZ a vy-
užiť možnosť uhradiť prípadný nedoplatok 
prostredníctvom Qr kódu. Zamestnávatelia 

všetky potrebné informácie k ročnému zúč-
tovaniu a odpočítateľnej položke vrátane 
praktických príkladov nájdete na stránke 
www.vszp.sk v časti platitelia – ročné zúčto-
vanie poistného za rok 2015.

Príklady výpočtu odpočítateľnej položky 
v ročnom zúčtovaní

Príklad č. 1 
Ján bol zamestnaný u jedného zamestnáva-
teľa počas celého roka. počas tohto roka mal 
príjem vo výške 5 000 eur, na ktorý si neuplat-
ňoval mesačne odpočítateľnú položku. Záro-
veň mal tento zamestnanec príjem z  predaja 
hnuteľnej veci (§ 8 zákona o dani z príjmov) 
vo výške 950 eur. 

Celková výška príjmu pre uplatnenie odpo-
čítateľnej položky (op) = 5 000 eur
vymeriavací základ z príjmu podľa § 8 = 950 
eur
vymeriavací základ spolu  = 5 950 eur
počet dní zamestnania = 365
Krátenie op v závislosti od počtu dní zamest-
nania v roku  = 4 560/365 * 365 = 4 560
výpočet sumy, ktorá prevyšuje 4 560 = 5 950 
− 4 560 = 1 390
výpočet op: 4 560 − (2 * 1 390) = 1 780 eur

v rZ sa u poistenca uplatní op v sume 1 780 
eur, tzn., že vymeriavací základ zamestnanca 
zo zamestnania v rZ bude v tomto prípade 
suma 3 220 eur (5 000 eur – 1 780 eur).

Príklad č. 2 
Jozef je zamestnaný od 1. 1. 2015 do 15. 11. 
2015. od 16. 11. 2015 sa stane dôchodcom 
(stane sa teda poistencom štátu). v roku 2015 
dosiahol príjem zo zamestnania v sume 6 839 
eur, na ktorý si neuplatňoval mesačne op. 

Celková výška príjmu pre op = 6 839 eur
vymeriavací základ spolu = 6 839 eur
počet dní zamestnania = 319
Krátenie op v závislosti od počtu dní zamest-
nania v roku = 4 560/365 * 319 = 3 985,3150
výpočet sumy, ktorá prevyšuje 6 839 − 4 560 
= 2 279

výpočet op: 3 985,315 − (2 * 2 279) = − 572,685 
vzhľadom na skutočnosť, že výsledkom je 
záporná suma, op v tomto prípade bude 
vo výške 0 eur. platiteľ teda nemá nárok na od-
počítateľnú položku. 

AktuAlizuJte si sVoJe údAJe
Záleží vám na tom, aby mala vaša zdravotná poisťovňa správne evidované vaše kontaktné údaje? 
aktualizujte si ich a všZp vám bude poskytovať všetky dôležité informácie týkajúce sa zdravotného 
poistenia včas, na správnu adresu a v prípade potreby vás zastihne telefonicky, čo urýchli vzájom-
nú komunikáciu.
Formulár môžete po vyplnení a podpísaní odovzdať na ktoromkoľvek klientskom pracovisku vše-
obecnej zdravotnej poisťovne zamestnancom alebo ho vhodiť do schránky označenej anKEta, 
prípadne naskenovať a zaslať e-mailom na infolinka@vszp.sk. 

Poradenstvo: Poradenstvo:

 Príloha č. 9-D 
 

Formulár na zmenu údajov 
 
 
 
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: ______________________ 
 
 
 
 
Ulica a číslo: _____________________________________________________________________ 
 
PSČ: _________ Obec: ____________________________________________________________ 
 
 
 

     
nahlásenie             zrušenie 

 
Ulica a číslo: _____________________________________________________________________ 
 
PSČ: _________ Obec: _____________________________________________________________ 
 
Dátum: ______________ Podpis: _____________________ 
 
* nehodiace sa preškrtnite 
 

Formulár na zmenu údajov 
 
 
 
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: ______________________ 
 
 
 
 
Ulica a číslo: _____________________________________________________________________ 
 
PSČ: _________ Obec: ____________________________________________________________ 
 
 
 

     
nahlásenie             zrušenie 

 
Ulica a číslo: _____________________________________________________________________ 
 
PSČ: _________ Obec: _____________________________________________________________ 
 
Dátum: ______________ Podpis: _____________________ 
 
* nehodiace sa preškrtnite 

Moje aktuálne údaje  

Moja adresa trvalého pobytu 

Prechodná/korešpondenčná* adresa  

Moje aktuálne údaje  

Moja adresa trvalého pobytu 

Prechodná/korešpondenčná* adresa  
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príbeh

princezná 
bez korzetu

v jej veku sa dievčatá ešte 
zvyknú hrávať na princezné. 
so všetkým, čo k tomu patrí, 
vrátane krásnych šiat. Ich 
neodmysliteľnou súčasťou bol 
od dávnej minulosti korzet, 
ktorý najmä dámam a slečnám 
z vyšších kruhov pomáhal 
k vytúženej postave. aj 
10-ročná sára Košútová z oravy 
donedávna nosila korzet, no 
z úplne iných dôvodov. s hrou 
na princeznú nemal vôbec nič 
spoločné. Hoci, paradoxne, 
meno sára má pôvod 
v hebrejčine, znamená „kňažná, 
vznešená“, a zjednodušene 
sa prekladá ako „princezná“. 
Korzet jej naordinovali lekári 
ako súčasť liečby skrivenej 
chrbtice.

príbeh

23 hodín denne v korzete
približne pred rokom si sárina mama v kúpeľ-
ni všimla, že dcéra má jedno plece viditeľne 
vyššie ako druhé. „Zaskočilo ma to, pretože 

dcérka sa na nič nesťažovala, nič ju nebolelo 
a dokonca ani sama túto zmenu na svojom 
tele nezbadala,“ hovorí pani Lucia. vyšetrenie 
na ortopédii v Dolnom Kubíne potvrdilo de-
formitu chrbtice a dievčatko sa následne do-
stalo do starostlivosti špičkových odborníkov 
z oddelenia pediatrickej ortopédie vo Fn v Ži-
line. „Dostala som korzet, ktorý som nosila 23 
hodín denne. Bolo to nepohodlné, ale zvykla 
som si, lebo som v ňom cítila oporu a bála som 
sa, že zostanem krivá,“ dopĺňa mamu sára. 
Dievčatko však rýchlo rástlo, deformita chrb-
tice sa u nej rýchlo zhoršovala a konzervatív-
na liečba, ktorej súčasťou boli aj rehabilitácie 
a pobyt v kúpeľoch, nedokázala zvrátiť ten-
to stav. Bolo teda rozhodnuté – sára pôjde 
na operáciu. „veľmi sme sa báli, aj sme si pop-
lakali, ale vedeli sme, že je to nevyhnutné. pán 
primár popluhár nám všetko podrobne vysvet-
lil, takže sme vedeli, do čoho ideme,“ hovorí 
pani Košútová. to, že ich dcéra bude prvým 
dieťaťom v strednej a východnej Európe, ktoré 
bude operované novou metódou, prijali ako 
česť a dôkaz toho, že najmodernejšia liečba, 
ktorú v tejto oblasti poskytujú deťom vo vy-
spelých štátoch sveta, je dostupná aj sloven-
ským deťom. 
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príbeh príbeh

nová Metóda na princípe 
Magnetu
v čom je operácia, ktorú podstúpila sára, vý-
nimočná a ako sa líši od bežne využívaných 
spôsobov? vysvetľuje primár oddelenia pe-
diatrickej ortopédie vo Fn v Žiline MUDr. Juraj 
popluhár. „U malých detí pod 14 rokov veku, 
u ktorých je potrebné operáciou zastaviť zhor-
šovanie deformity chrbtice, sa využíva systém, 
ktorý ešte dovoľuje rast operovaného úseku 
chrbtice. tieto deti totiž ešte rastú. v takýchto 
prípadoch využívame tzv. dynamické fixátory. 
Doteraz sa najviac využíval systém tzv. rastú-
cich tyčí (growing rods), ktorý sa uznával ako 
najmodernejší. systém má však svoje nevý-
hody. napríklad konce tyčí zarastajú do kost-
ných a väzivových hmôt, čím sa ich rast zastaví 
a fixátor neplní svoju úlohu. vtedy je potrebné 

konce tyčí operačne uvoľniť, ale aj tak sa ďal-
šiemu zarastaniu často nezabráni.
najmodernejší systém MaGEC, ktorý sme po-
užili u sáry, je výnimočný preto, že pri ňom 
odpadá riziko zarastenia konca tyčí. tieto 
sú totiž upevnené na chrbtici pevne. v ty-
čiach je umiestnené magnetické distrakčné 
zariadenie. systém sa predlžuje magnetom 
priloženým na chrbát cez kožu pacientky. 
Keďže je distrakčné zariadenie umiestnené 
vnútri tyče, nemôže byť ovplyvnené kostnými 
zrastami, ako pri rastúcich tyčiach. predlžova-
nie tyčí je ambulantný výkon, nie je teda po-
trebná hospitalizácia. predĺženie sa kontroluje 
ultrazvukom, dieťa teda nemusí byť opakova-
ne ožarované röntgenom. Z pohľadu dieťaťa 
odpadá strach z hospitalizácie a pobytov v ne-
mocnici, pri distrakcii dieťa nepociťuje žiadnu 
bolesť a z ambulantného výkonu odchádza 

„Ktorý rodiČ by 
sA nebál, Keď má 
dieťA nA oPerAČnom 
stole?“

„sárA sA PostAVilA 
A s Pomocou 
rolátorA PrešlA 
Po nemocniČnej 
cHodbe.“

‚po vlastných nohách‘, bez akýchkoľvek ob-
medzení.“

unikátnu operáciu 
zaplatila všzp
16. 3. 2016 médiá informovali o unikátnej ope-
rácii chrbtice u dieťaťa, ktorú vykonali žilinskí 
lekári. sára, ktorá do nemocnice nastupovala 
s malou dušičkou, ale veľkým odhodlaním, 
v tom čase ešte netušila, aký záujem vzbu-
dila. Liečebná metóda, ktorú lekári použili, 
je totiž nová a zdravotné poisťovne ju zatiaľ 
nehradia. všeobecná zdravotná poisťovňa ju 
však v sárinom prípade schválila ako zvlášť fi-
nančne náročnú liečbu, keďže náklady na ňu 
predstavovali 25-tisíc eur. „Deti by nemali byť 
zbytočne vystavované strachu, bolesti a operá-
ciám, ktorým sa dá predísť. ak sme vedeli, že 
vo svete existuje spôsob, ako sa dá sáre v tom-
to smere pomôcť, podporili sme ho,“ hovorí 
MUDr. Beata Havelková, MpH, vedúca revízna 
lekárka všZp.

tyč spevňujúca 
chrbticu sa dá predĺžiť 
za pár Minút
operácia trvala 3 hodiny a prebehla bez akých-
koľvek komplikácií. „Ktorý rodič by sa nebál, 
keď má dieťa na operačnom stole? to viete, 
že sme mali strach, ale vedeli sme, že dcér-
ka je v dobrých rukách. najkrajší zážitok pre 
mňa bol, keď som na druhý deň videla, ako 
sa sára postavila a s pomocou rolátora prešla 
po nemocničnej chodbe,“ hovorí mama malej 
pacientky, ktorá nešetrí chválou na celý per-
sonál oddelenia. v máji sa do nemocnice v Ži-
line vrátili opäť, aby voperovanú tyč pomocou 
magnetu predĺžili. ambulantný a bezbolestný 
výkon trval len niekoľko minút. „prístroj na 
predlžovanie tyčí sme priložili na kožu chrbta 
v mieste tyčí, kde je v nich umiestnené distrakč-
né magnetické zariadenie, nastavili sme, o koľ-
ko milimetrov chceme tyče predĺžiť, a predĺžili 
sme ich,“ vysvetľuje MUDr. popluhár. 



- ami -

„VýsledKy úsPešnej 
lieČby VšAK Vidí už 
terAz.“

príbeh

prvú operáciu deformity detskej chrbtice 
sme vykonali vo Fnsp Žilina v roku 2004. 
predchádzala tomu tvrdá a cieľavedomá 
príprava predovšetkým na zahraničných 
pracoviskách. nešlo len o prípravu nášho 
tímu, ale aj anestéziológov a pediatrov, 
rehabilitačných pracovníkov, teda všet-
kých, ktorí pacienta s deformitou chrb-
tice liečia. Doteraz sme operovali 1 030 
pacientov s deformitami chrbtice. počas 
predošlých dvanástich rokov sme neustále 
rozširovali spektrum operačných výkonov 
deformít chrbtice pri rôznych príčinách ich 
vzniku. rozširoval sa aj vek operovaných 
pacientov. náš najmladší pacient operova-
ný pre deformitu chrbtice mal 17 mesiacov, 
najstarší 50 rokov. a to sú všetko skúsenos-
ti a prax. takže keď sme sa dozvedeli, že 
existuje magnetom redistrahovateľný 
systém na operačnú liečbu deformít chrb-
tice u malých detí, bola to pre nás výzva 
a otázka odbornej povinnosti začať ho po-
užívať a umožniť tak aj slovenským deťom 
rovnaké kvalitné a moderné ošetrenie, aké 
majú deti v Usa a v Európe v anglicku, ne-
mecku a Francúzsku.

viete, že?

primár oddelenia pediatrickej 
ortopédie vo Fn v Žiline 
MUDr. Juraj popluhár, phD., MBa 

úspech liečby je 
viditeľný
v čase našej návštevy v Kline na orave, kde sára 
býva, sa usmiata piatačka práve pripravovala 
na záverečné skúšky. Škola jej totiž vyšla 
v ústrety, aby čo najmenej zameškala. „Keďže 
po operácii bola v domácej liečbe, chodili ju 
pani učiteľky doučovať slovenčinu a matemati-
ku domov, za čo im aj pani riaditeľke veľmi pek-
ne ďakujeme,“ hovorí pani Lucia. sáru ešte čaká 

rehabilitácia v Kováčovej a každé 2 – 3 mesiace 
ambulantné predlžovanie tyčí v závislosti 
od toho, ako bude rásť. približne v 14 rokoch, 
keď sa rast zastaví, absolvuje ešte jednu operá-
ciu, pri ktorej jej chrbticu už navždy spevnia dve 
titánové tyče. výsledky úspešnej liečby však 
vidí už teraz. padnuté plece sa vyrovnalo 
a v zrkadle na ňu hľadí dievča, ktoré už nemá 
strach z toho, že si kvôli krivej chrbtici nebude 
môcť obliecť pekné šaty. a vôbec nemusia byť 
princeznovské…

OVERTE SI SPRÁVNOSŤ VAŠICH 
KONTAKTNÝCH ÚDAJOV
Využite možnosť overiť si u našich zamestnancov, či evidujeme 
vaše aktuálne kontaktné údaje. Ak nie, bezodkladne ich  
na vaše požiadanie zaevidujeme alebo zaktualizujeme.

Zmenu kontaktných údajov 
môžete oznámiť aj: 

•  prostredníctvom ePobočky, 
•  vyplnením tlačiva Formulár   
na zmenu údajov.



Zdravý štýl Zdravý štýl 

zdRAVý piknik
Hovorí sa, že piknik je šanca, ako si dopriať v jednej chvíli 
niekoľko zážitkov – dobré jedlo, prírodu a spoločnosť 
príjemných ľudí. Jedlo konzumované vonku aj lepšie 
chutí. tradične sa na piknikoch griluje alebo opeká aj 
ťažšie a nie veľmi zdravé jedlo. preto vám prinášame 
tip na zdravšiu obmenu. ako si do piknikového koša 
pripraviť svieži mrkvový šalát alebo chutnú nátierku 
z lososa, píše lektorka varenia Henrieta peškovičová.

NátierKA Z POšírOVANéHO lOSOSA MrKVOVO-bAtAtOVý šAlát S KOriANDrOM

inGRediencie
200 g filiet z lososa, 300 g mäkkého tvarohu, 
za hrsť nasekanej vňate petržlenu, 2 šalotky, 
3 pL nasekaných slnečnicových jadierok, 1 pL 
mletej kurkumy, štipka soli, pre dospelých aj 
biele mleté korenie. 

Ako postupoVAť ĎAleJ
Šalotku nakrájame na drobné kocky, primieša-
me do tvarohu so soľou a vňaťou s kurkumou 
a jadierkami. Lososa jemne vidličkou roz-
tlačíme a vmiešame do tvarohu. ak máte čas, 
nátierku ešte vložte na pár minút do chladničky 
a následne ju môžete natrieť na chlebík alebo 
chuťovky. túto nátierku môžete tiež zapiecť 
do lístkového cesta alebo ako krém podávať
s raw čipsami z ľanu a kelu.

inGRediencie
5 veľkých očistených mrkiev, 4 kolieska očiste-
nej bataty, 5 pL kokosového cukru (sladidlo nie 
je v skutočnosti cukrom), šťava zo zrelého po-
maranča, bio sušená pomarančová kôra, za hrsť 
tekvicových jadierok a trochu včelieho peľu.

AKO POStUPOVAť ďAleJ
nastrúhanú mrkvu a batatu posypeme kokoso-
vým cukrom a zalejeme pomarančovou šťavou. 
premiešame. pridáme nasekané tekvicové 
jadierka (môžete pridať aj sezam, konopné 
jadierka či oriešky) a sušenú pomarančovú 
kôru. ak predsa len použijeme koriander, sekať 
nadrobno ho môžeme aj so stonkou, v ktorej 
je viac vitamínu C ako v listoch. naopak, pri 
používaní petržlenu do šalátov je dobré listy 
otrhať od stonky, keďže tá je horká a pokazila 
by chuť jedla. vyhodiť ju však nemusíte, dá sa 
využiť do vývarov a polievok. na miske alebo 
v pohári posypte šalát včelím peľom. 

tip AutoRky
Kurkuma má významné liečivé schopnos-
ti – pôsobí ako prírodné antibiotikum, ale bez 
vedľajších účinkov, a je preto vhodná na lepšie 
trávenie aj pre detskú kuchyňu. 

tiP NA ObMeNU
ak nebudete používať koriander, ale napríklad 
granátové jablko alebo figy, pridajte aj škoricu 
a namiesto pomaranča mrkvu zalejte šťavou 
z mladého kokosu.

veDeli ste, ako Pošírovať lososa?
pošírovanie ryby je spôsob, ako sa zachovajú výživné látky, chuť a ryba sa ako fileta nerozpadne. 
ako na to? Do hrnca dajte variť vodu a do nej vhoďte bobkový list, cesnak, cibuľu a korenie. použiť 
môžete zeleninový vývar či šafran, ktorý rybu počas pôsobenia (pošírovania) zafarbí a dodá jej 
plnšiu chuť. vývar teda uvedieme do varu a oheň stiahneme na teplotu cca 70 – 80 °C. Filetu 
vložíme do vody na cca 7 – 15 minút podľa toho, aká je hrubá a či je na filete ešte koža. Či je ryba 
hotová, zistíte vpichnutím gastro pinzety do najhrubšieho miesta. ak je pinzeta horúca či teplá, 
je takmer isté, že je ryba hotová a stred nebude surový. ak je pinzeta studená, losos ešte nie je 
pripravený. vtedy sa odporúča na pár minút vložiť ho späť do horúcej vody. ak nemáte pinzetu, 
pomôžte si príborovým nožom. 
vývar môžete použiť tiež, napríklad domixovaním so zeleninou na zdravú polievku.

Foto: Natália Jakubcová
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Meno a priezvisko:

adresa bydliska:

Dátum narodenia:

E-mail:

správne znenie tajničky:

vaše postrehy a pripomienky:

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

podpis:

Autor:     
Juraj      

Mitošinka

tŕpnem,    
meraviem  

stala sa    
slabšou

často sa   
smejúci    
človek     
(expr.)

Petronela  
(dom.)

Ivan      
(dom.)

čínske     
ženské    
meno

stala sa    
mladšou

Pomôcky: 
Lo, aditus,  
naja, ibo,   
El, ileus

vojenský   
odvod     

(zastar.)

skratka    
pre detto

Irena      
(dom.)

značka    
prvku      
telúr

mali       
úspech    
(kniž.)

týkajúce   
sa sumca

dokončilo  
snenie

vchod,     
otvor      

(v med.)

1. časť    
tajničky

3. časť    
tajničky    
úmysel,    

plán

zbavovalo  
buriny

vznáša sa  
vo vzduchu 
Radoslav  

(dom.)

zn. pre    
pikometer  

rádio-     
lokátor

kobra     
indická

hodno     
koľkýže

rečnícky   
prejav     

vodoznak  
v papieri

africký     
jazyk

žiak dô-    
stojníckej  

školy      
chlapská

staro-     
indická    

bohyňa zla 
papká     

semitský   
boh

idol       
týkajúce   
sa chovu

týkajúce   
sa hada    

hospodár

malá      
machuľa

písmeno   
gréckej    
abecedy   
voláte

vypije     
isté       

množstvo

napĺňa     
tekutinou

Pomôcky: 
STS, Kali,  
ban, ka-   

meo,asent

nezhoda,   
nesúlad

Jozef      
(dom.)     

klepaním   
odstráni

štát       
v Afrike    
fňukal,     

poplakával

priamy

škaredo,   
nepekne   
2. časť    
tajničky

zn. pre    
pascal     
mužské    
meno

zasklené   
otvory     
v stene

dodá k    
niečomu   
telev. sp.   
Sudánu

odhad     
výsledku   
rumunské  

platidlo

nedobré

sŕňa      
skr. oktyl-  
decylfta-   

látu

trestajú    
bitkou     

citoslovce  
plašenia

EČV      
Partizán-   

skeho

zvrtne     
myslená   
priamka

konfiš-     
kuješ      

Norton Uti- 
lity (skr.)

možnosť   
zdôvodne-  

nia

skratka    
pre       

respektíve

neprie-    
chodnosť  
čriev

Mária     
(dom.)

Správne znenie tajničky z predchádzajúceho čísla časopisu 
Partnerstvo:
 „Chudnite zdravo“
Vyžrebovaní výhercovia:
1. cena: Kompresorový inhalátor oMron C 803 vyhrala pani 
Gabriela dávidová z Košíc.
2. cena:  Balíček produktov Daylong 1 + 1 vyhrala pani Ľubica 
Jankulíková zo Zvolena.

Poistenci VšZP, ktorí správne vyplnia tajničku, budú zaradení 
do žrebovania o tieto ceny:
1. cena: Balíček produktov Daylong 1 + 1
2. cena: súprava reklamných predmetov všZp

správnu odpoveď pošlite do 15. 8. 2016  na adresu: všeobecná 
zdravotná poisťovňa, a.s., Generálne riaditeľstvo – referát 
komunikácie, panónska cesta 2, p. o. BoX 41, 851 04 Bratislava. 

LIEČBA
PREVENCIA
ODDYCH

Liečebné domy 

RUBÍN • SMARAGD 
Kúpeľný hotel MINERÁL

Doplatky za kúpeľnú liečbu
čiastočne hradenú zdravotnou poisťovňou v skupine “B”
osoba/ noc 
v 2-lôžkovej izbe Rubín Smaragd Minerál
júl - sept. 31€ 29€ 19€ akcia
október 30€ 27€ 19€ akcia
nov. - dec. 22€ 22€ 18€

+421 45 550 4444, 3333
www.kupeledudince.sk

PARTNER NA LIEČENÍ   od 35€ (os./ noc)
cenovo zvýhodnený liečebný pobyt s plnou penziou 
a 1 liečebnou procedúrou denne pre tých, ktorých partner 
absolvuje kúpeľnú liečbu v A alebo B skupine

LETNÝ
ODDYCHOVÝ

POBYT

3 – 8 dňové pobyty  
v termíne od 01. 07. do 04. 09. 2016
UŽ OD 179 € / osoba / 2 noci

Užite si leto plné slnka,
 skvelých zážitkov, 
zábavy a oddychu
v termálnej vode

v termíne od 01. 07. do 04. 09. 2016v
UŽ OD 179 € / osoba / 2 noci

/WellnessHotelPatince
www.wellnesspatince.sk

REZERVÁCIE A KONTAKT:
e-mail: rezervacie@wellnesspatince.sk
tel.: +421 35 79 08 510
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