
Dobrú noc
a sladké sny
zdravý štýl

Naše štvorčatá 
majú päť rokov
príbeh

4/2013

Verím, že človek dokáže 
nakaziť dobrom aj iných
rozhovor s Lukášom Latinákom



obsah / editoriál............................................ 2
Príhovor šéfredaktorky

anketa ........................................................... 3
Bez čoho si neviete predstaviť Vianoce?

aktuality ....................................................... 4
Na operácie čaká menej poistencov a čakajú kratšie

aktuality ....................................................... 5
Máme nových poistencov, Vyradené počítače 
pred Vianocami poputujú do nemocníc, Súťaž: 
Za preventívnu prehliadku dovolenka, Podporili 
sme prestížnu súťaž záchranárov, VšZP na 
Medzinárodnom maratóne mieru, Naša zdravá 
roadshow mala úspech, Na doplatkoch za lieky 
sme už poistencom vrátili takmer 3 milióny Eur, 
Preventivne.sk – rady, testy, informácie

zdravý štýl ................................................... 10
Dobrú noc a sladké sny

zapojili sme sa ............................................ 13
Aj VšZP oslávila Deň exfajčiarov

poistenie ..................................................... 14
Samoplatitelia a SZČO nezabudnite na novú výšku 
preddavkov, Ste platiteľ? Pozor, čaká vás zmena
v bezhotovostnom platobnom styku

príbeh .......................................................... 16
Naše štvorčatá majú päť rokov

elektronické služby ..................................... 20
Získajte čas na veľké veci, malé vybavíte on-line

tipy pre vás .................................................. 22
Kapusta – zeleninová kráľovná

predstavujeme ............................................ 25
Aj psychológ pomáha liečiť.

rozhovor ..................................................... 26
Lukáš Latinák: „Verím, že človek dokáže nakaziť 
dobrom aj iných“

krížovka ...................................................... 30

Časopis pre poistencov VšZP
Vydáva: VšZP, Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55

Adresa redakcie: VšZP, Mamateyova 17, P. O. Box 41, 

850 05 Bratislava 55, tel: 02/20 82 47 48

Šéfredaktorka: Mgr. Alena Michalicová

Redakčná rada: MUDr. Beata Havelková, MPH; 

Mgr. Dana Gašparíková; Mgr. Petra Balážová; Mgr. Zuzana Bachratá

Grafické spracovanie a jazyková korektúra: Hi ‑Reklama, s. r. o.

Fotografie: redakcia, shutterstock.com

Samostatne nepredajné

Ak máte veľa, rozdávaj-
te zo svojho bohatstva, 
ak máte málo, rozdávajte zo srdca. Rokmi preve-
rená sila a pravdivosť tohto starého príslovia je 
stále aktuálna.
Práve teraz, v čase blížiacich sa Vianoc, akosi in-
tenzívnejšie vyhľadávame príležitosti dotknúť 
sa srdcom svojich blízkych, ale i  blížnych. Keď 
cítime prirodzenú potrebu podeliť sa o  dob-
ro v  nás s  ostatnými, keď si viac ako inokedy 
uvedomujeme, že dávať je viac ako dostávať. 
Možností je veľa, príležitostí takisto, stačí chodiť 
s otvorenými očami.
Možno inšpiráciu nájdete aj v  našom vianoč-
nom vydaní Partnerstva, v  ktorom vám priná-
šame rozhovor s obľúbeným hercom Lukášom 
Latinákom. Aj on verí, že dobro je nákazlivé, 
a  preto ho treba šíriť. Napríklad prostredníc-
tvom Vianočného bazáru chalaňov, ako to robí 
on so svojimi spolužiakmi z vysokej školy. Pre-
zradíme vám, bez čoho si nevie predstaviť Via-
noce fenomenálny cyklista Peter Sagan a ďalšie 
známe osobnosti, a prečo je kapusta kráľovnou 
medzi zeleninou. Mimochodom, viete, že ka-
pusta má viac vitamínu C ako šťava z citróna? 
Poradíme vám, kde nájdete podporu, ak sa roz-
hodnete prestať fajčiť, ale tiež pri problémoch 
s nespavosťou a chrápaním. Chcete vidieť, ako 
vyzerá obyčajné ľudské šťastie? Ukážeme vám, 
ako vyrástli naše štvorčatá, s ktorými sme oslá-
vili ich piate narodeniny .
Milí priatelia, prežite blížiace sa sviatočné dni 
v pokoji a harmónii s tými, s ktorými vás spája-
jú putá najsilnejšie. Krásne Vianoce, veľa lásky 
a pohladení srdcom vám v mene celého kolek-
tívu redakcie želá

Alena Michalicová
šéfredaktorka
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Bez čoho si neviete predstaviť Vianoce?
Peter Sagan
profesionálny cyklista

Vianoce si neviem 
predstaviť bez svojej 
rodiny v Žiline, kde na-
berám veľa síl, pretože 
počas celého roka som 
neustále v  zahraničí. 
Vôňa stromčeka, kapor, 

úžasná atmosféra s rodičmi a súrodencami, to sú 
nezaplatiteľné chvíle, ktoré majú svoje čaro.

Peter Cmorík
spevák

Vianoce si neviem 
predstaviť bez mojich 
najbližších. Zatiaľ sme 
ich stále trávili u mojej 
starej mamy v  Krás-
nohorskom Podhradí, 
kde sme sa všetci pek-

ne zišli, a  to bolo na tom to najkrajšie - mať 
chvíľu čas na seba, rozprávať sa, variť a jesť a po-
zerať rozprávky. Bez toho, aby sa niekto niekam 
ponáhľal alebo ešte niečo chcel stihnúť spraviť 
v  záhrade a  musel utekať domov za ďalšími 
povinnosťami. Snáď sa to podarí aj tento rok, 
stráviť ich všetci spolu, to prajem aj všetkým či-
tateľom - pokojné, krásne sviatky. Užite si ich .

Adela Banášová
moderátorka

Vianoce si neviem 
predstaviť bez snehu 
a,  bohužiaľ, sa mi už 
veľakrát stalo, že som 
si ich musela zasneže-
né iba predstavovať. 
Už dlhé roky som vždy 

na Štedrý deň vysielala v  rádiu, bola to vždy 
paráda. Skvelá atmosféra a  úžasné telefonáty 

s poslucháčmi. Som veľmi rada, že napriek môj-
mu odchodu z rádia sme sa s vedením dohodli, 
že Vianoce so Sajfom a  Adelou budú aj tento 
rok. Vianoce musia byť s rodinou a s kopou bl-
bostí - tým sú mienené darčeky. V tom je kráľom 
môj otec, ktorý je schopný pod jeden stromček 
položiť firemný pršiplášť, maketu lode alebo aj 
prípravok proti všiam a  medziprstovým ples-
niam. Tak sa teším ako sa zas na jeho úžasnom 
výbere zasmejeme a on bude zas dookola pre-
kvapene klásť otázku - a ty si toto nechcela?

Lukáš Latinák
herec

Bez stresu. Vianoce sú 
stres. Treba tam byť, 
všetci sa naháňajú za 
voľačím, potom sa 
človek nechá stiahnuť 
a aj on sa začne nahá-
ňať, aby stihol hento, 

tamto. K tomu vás volajú na rôzne charitatívne 
podujatia, čo pri najlepšej vôli nemáte šancu 
stihnúť a  opäť máte z  toho stres. Práve preto 
sme si vytvorili Vianočný bazár chalaňov, urobí-
me si to po svojom a s  rovnako dobrým poci-
tom môžeme fungovať na tej báze spolupatrič-
nosti a pomoci.

Tatiana Timková
moderátorka Telerána

Vianoce si neviem 
predstaviť bez kapust-
nice, šalátu, ryby. To, 
aby som nasýtila žalú-
dok, no ani moja duša 
nezostáva hladná. Od-
kedy mám deti, sú tieto 

sviatky o  ich očiach, radosti, bezhraničnej viere 
v Ježiška a rozbaľovaní darčekov. Môj jediný dar, 
ktorý si však každoročne želám, je zdravie pre 
celú moju rodinu. Nič mi nespraví väčšiu radosť.
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Na operácie čaká menej poistencov
a čakajú kratšie
Rozhovor s generálnym riaditeľom VšZP Ing. Marcelom Foraiom, MPH

Pred časom ste prišli so sympatickou novinkou, 
ktorá mala pomôcť skrátiť čakacie listiny na 
plánované operácie a umožniť pacientom, aby sa 
na operácie dostali skôr. Máte už výsledky?

Áno, prvé výsledky už máme a  môžem potvr-
diť, že nás potešili. V  rámci Projektu Kto ope-
ruje dostane viac sme nemocniciam od apríla 
pridali za každého pacienta, ktorý bol v  rámci 
hospitalizácie operovaný, bonus 100 €. Nemoc-
niciam sme zároveň umožnili, aby operovali 
koľko vládzu, bez toho, aby boli z našej strany 
akokoľvek limitované. Len za prvé štyri mesiace 
od spustenia projektu sa počet čakajúcich na 

plánovanú zdravotnú starostlivosť znížil o  19 
percent a na čakacích listinách sa nám podarilo 
dosiahnuť historicky najnižší počet poistencov 
od roku 2011. A to nie je všetko. Potvrdil sa nám 
zároveň pozitívny trend v  skracovaní priemer-
nej dĺžky čakania. Ak porovnáme júl a apríl, pri 
operáciách bedrového a  kolenného kĺbu, kto-
rých je najviac, je to až 17%-né skrátenie doby 
čakania. Pre lepšiu predstavu, v apríli napríklad 
čakali poistenci na operácie oka priemerne 5,5 
mesiaca, v súčasnosti čakajú v priemere 3 me-
siace. Aj to len v troch zdravotníckych zariade-
niach a  len preto, lebo čakajú na konkrétneho 
lekára - operatéra.

Pre pacientov sú doterajšie výsledky určite 
dobrou správou, vnímajú to rovnako pozitívne aj 
nemocnice?

Môžem potvrdiť, že áno, pretože do projektu 
sa zapojilo 62 nemocníc z  celého Slovenska. 
Bonusy sa osvedčili a nemocniciam, ktoré viac 
operovali, sme zaplatili aj viac peňazí. V máji to 
bolo o  700 000 € viac a  v  júni až o  1,1 milióna 
Eur viac.

Predpokladáte, že sa čakacie lehoty na operácie 
ešte môžu skrátiť, že sa poistenci VšZP dostanú na 
operáciu ešte rýchlejšie?

Verím, že áno, Všeobecná zdravotná poisťov-
ňa na to vytvára všetky predpoklady. Dokonca 
sme od júla tohto roka zvýšili bonus za operácie 
o ďalších 100%. Nemocniciam teda za hospitali-
zovaného a operovaného pacienta dávame na-
vyše 200 €, čo je pre ne celkom slušná motivá-
cia, aby nám aktívne pomáhali znižovať počty 
pacientov čakajúcich na operácie, a  tiež dobu 
čakania. Pozitívne ohlasy od poistencov sú zas 
motiváciou pre nás .
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Vyradené počítače pred Vianocami poputujú
do nemocníc

V tohtoročnej prepoisťovacej kampani VšZP 
získala historicky najlepší výsledok. Rady našich 
poistencov sa od 1.1.2014 rozrastú o viac ako 9 
tisíc poistencov. Ako hodnotí tento úspech ge-
nerálny riaditeľ Ing. Marcel Forai, MPH? „Výsled-
ky prepoisťovania vnímame ako prirodzenú 
odozvu na pozitívne kroky, ktoré robíme v pro-
spech poistencov, ako je skracovanie čakacích 
listín, zvýšenie operovanosti a skvalitňovanie 
služieb“. Ak ste k 1. 1. 2014 zmenili zdravotnú 
poisťovňu, nezabudnite na svoje povinnosti. 
Do 8. 1. 2014 (osobne alebo poštou):

vrátiť
preukaz poistenca verejného zdravotného 

poistenia, európsky preukaz, prípadne oboj-
stranný preukaz poistenca predchádzajúcej 
zdravotnej poisťovni,

vykázať
poistenec, ktorý je SZČO je povinný pí-

somne vykázať príslušnej zdravotnej poisťov-
ni výšku preddavku na poistné,

oznámiť
poistenec, ktorý je zamestnancom, je po-

vinný oznámiť zamestnávateľovi zmenu prís-
lušnej zdravotnej poisťovne, ak je zamest-
nancom u  viacerých zamestnávateľov, je 
povinný zmenu oznámiť každému zamestná-
vateľovi,

informovať
zmluvných lekárov (praktického lekára 

(pre dospelých, deti), gynekológa, stomatoló-
ga) o zmene zdravotnej poisťovne.

Máme nových poistencov 

Sú síce staršie, trochu menej výkonné, ale 
funkčné. Aj tento rok sa VšZP rozhodla darovať 
vyradené počítače. Tentoraz nemocniciam, kto-
ré o ne prejavili záujem. Celkovo ide o približne 
300 kusov hardwaru (monitory, počítače či no-
tebooky).
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Súťaž
Za preventívnu prehliadku dovolenka

V septembri sa z dovolenky na Kapverdských ostrovoch vrátila
výherkyňa našej minuloročnej súťaže Tatiana Kraváriková z Bratislavy.

O  všetkom je rozhodnuté, výhercov sme už 
vyžrebovali . Samozrejme pod dohľadom no-
tárky. Kompletný zoznam výhercov nájdete na 
www.vszp.sk a v ďalšom Partnerstve vám prine-
sieme aj informácie zo slávnostného odovzdá-
vania cien. 

Aj v  tomto roku ste nás zahrnuli množstvom 
pozitívnych ohlasov na súťaž, ktorou ako jediná 
zdravotná poisťovňa na Slovensku motivujeme 
poistencov, aby prišli na preventívnu prehliad-
ku. Tu je malá ukážka:

Vďaka vašej súťaži som si uvedomil, že mám 
absolvovať preventívnu prehliadku aj u urológa. 
Výsledky dopadli dobre. František zo Starej Turej.

Súťaž je zmysluplná a možno aj ľudia, ktorí 
by vôbec nešli na „preventívku“ na ňu nakoniec 
pôjdu, a  nie len pre vidinu možnej výhry. Ida 
z Banskej Bystrice.

Ja som sa pri jednej takejto náhodnej 
zdravotnej akcii dozvedela, že mám cukrov-
ku a odvtedy sa viacej starám o svoje zdravie 
aj o zdravie svojich blízkych. Daniela z Brati-
slavy.

Ja mám „drahú“ skúsenosť za to, že som od 
strachu len čakala, že nepríjemné príznaky 
zmiznú a  dostala som sa až na onkológiu. 
Prevencia je veľká šanca zbaviť sa ťažkých ná-
sledkov. Anna z Trenčína.

S akými dojmami ste sa vrátili z dovolenky?
Bola to nezabudnuteľná dovolenka. Pochopila 
som, čo znamená, keď sa povie, že „prejsť sa po 
týchto ostrovoch je ako dať slepému oči“. Veľmi 
sa mi páčil napríklad výlet na džípe po ostrove, 
počas ktorého som mala možnosť vidieť sku-
točný život domorodcov. Celý ostrov Sal, na 
ktorom som bola, vznikol sopečnou činnosťou. 
Bola tam napríklad úžasná zátoka s priepasťou, 
na jej dne bolo tzv. „oko“ s nádhernou tyrkyso-
vo modrou vodou. Navštívila som starú soľnú 
baňu, ale i  miestnu púšť, a  mnohé ďalšie zau-
jímavé miesta.

Prekvapilo vás niečo?
Na ostrovoch je krásne počasie 365 dní v roku 
a nepršalo tam vraj od roku 2002. Ja som tam 
však zažila dve tropické búrky, ktoré prekva-
pili aj domácich. A ešte pokoj, s akým všetko 
riešili – „no problem, no stres“.
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Spoliehame sa na nich vždy, keď nám je ťažko 
na svete. Keď sa stane havária, úraz, keď nás 
náhle zradí zdravie. Záchranári - ľudia naučení 
pomáhať vo výnimočných a  stresových situ-
áciách, zvádzať boj o  sekundy a  zachraňovať 
to najcennejšie - zdravie a životy iných. Svoju 
profesionalitu dokázali aj na XXII. ročníku súťa-
že posádok záchranných zdravotných služieb 
Záchrana 2013, ktorý organizovala Záchran-
ná služba Košice v dňoch 18. – 21. septembra 
v Košiciach a okolí. Generálnym partnerom pre-
stížneho podujatia, ktoré je najvýznamnejšou 
celoslovenskou súťažou záchranárov s medzi-
národnou účasťou, bola Všeobecná zdravotná 
poisťovňa. Jednu z cien udeľovaných v štyroch 
kategóriách odovzdal generálny riaditeľ VšZP 
Ing.  Marcel Forai, MPH, ktorý sa záchranárom 

poďakoval za ich vysoké profesionálne nasade-
nie a zodpovedný prístup k ľuďom, odkázaným 
na ich pomoc. Ako s úsmevom dodal, verí, že 
ak by niekedy potreboval pomoc záchranárov 
aj on, nebudú mať dovolenku.

Podporili sme prestížnu súťaž záchranárov

Prvú októbrovú nedeľu sa v  Košiciach usku-
točnil 90. ročník Medzinárodného maratónu 
mieru, ktorý je považovaný za najstarší mara-
tón v Európe. Nechýbali sme tam ani my. Ne-
boli sme však priamo na trati medzi 9 500 bež-
cami, ale s naším „zdravým stánkom“ sme boli 
súčasťou sprievodného programu. Najväčší 

záujem bol o  preventívne merania a  služby 
našej mobilnej pobočky. Atmosféra tohto je-
dinečného športového podujatia bola úžasná 
a pre bežcov motivujúca. Uvidíme, možno sa 
po tohtoročných pozitívnych skúsenostiach 
odhodláme okrem stánku postaviť o  rok na 
štart aj my .

VšZP na Medzinárodnom maratóne mieru
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Aj tento rok sme prišli v lete medzi vás a uro-
bili sme dobre. Odmenili ste nás pozitívnymi 
ohlasmi, pochvalou a niekde dokonca aj zmrz-
linou a nanukmi . Naše „zdravé stánky“ sme 
rozložili na 18 miestach po celom Slovensku 
a  navštívilo ich viac ako 6 000 ľudí. Viac ako 
polovica z nich využila príležitosť dať si zme-
rať telesné hodnoty a  určiť biologický vek 
na našom analyzátore ľudského tela. Okrem 
toho sme vám poskytli cenné rady o  dentál-
nej hygiene, merali sme vám tlak a vyšetrovali 
znamienka. Navyše, počas akcie ste sa mohli 
prejsť aj po nadrozmernej makete hrubého 
čreva a získať tak užitočné informácie o včas-
nom záchyte a  prevencii rakoviny hrubého 
čreva. Samozrejme, nechýbala ani naša mobil-
ná pobočka, kde sme vám vybavili nové pre-

ukazy, elektronické služby a  niektorým z  vás 
sme pomohli aj s  informáciami o  nedoplat-
koch. Ak ste tento rok „Deň pre vaše zdravie“ 
nestihli, možno to vyjde nabudúce, pretože aj 
v nasledujúcom roku budeme v týchto aktivi-
tách pokračovať.

Naša zdravá roadshow mala úspech

Viete, že Všeobecná zdravotná poisťovňa vra-
cia poistencom každý štvrťrok tzv. doplatky za 
lieky? Teda sumu, o ktorú dôchodcovia a ťažko 
zdravotne postihnutí prekročili limit spoluú-
časti, tzv.  ochranný limit. Tento limit predsta-
vuje štvrťročne 45 Eur (poberateľ starobného 
dôchodku) respektíve 30 Eur (držiteľ preukazu 

fyzickej osoby s ťažkým  zdravotným postihnu-
tím, invalidný dôchodca). Limit spoluúčasti sa 
vzťahuje len na tých poistencov, ktorých dôcho-
dok je nižší ako 50 % priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v hospodárstve SR. Všeobecná 
zdravotná poisťovňa doteraz poistencom vrátila 
na doplatkoch za lieky takmer 3 milióny Eur.

Na doplatkoch za lieky sme už poistencom
vrátili takmer 3 milióny Eur
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Preventivne.sk – rady, testy, informácie
Ako podporiť prevenciu prostredníctvom inter-
netu? Pred rokom sme sa rozhodli pre vytvore-
nie špeciálnej internetovej stránky venovanej 
prevencii - www.preventivne.sk. Návštevnosť 
stránky potvrdzuje, že sme zvolili správnu cestu.

Ešte ste si nestihli kliknúť?
Na stránke nájdete množstvo zaujímavých in-
formácií o prevencii viacerých ochorení. Vedeli 
ste napríklad, že priemerná cena preventívnej 
prehliadky sa pohybuje okolo 50 €, ale vy ich 
neplatíte? Že vám preventívnu prehliadku hradí 
zdravotná poisťovňa? Na aké prehliadky máte 
nárok a ako často? Aj tieto informácie nájdete 
na našom webe. Najvyhľadávanejšie na tejto 
stránke sú však testy. Je ich 15, týkajú sa najroz-
šírenejších civilizačných ochorení a môžu vám 
pomôcť zistiť varovné príznaky týchto ocho-
rení. Stačí si nájsť chvíľku čas a  odpovedať na 
niekoľko jednoduchých otázok.

Zaujímavé čísla o preventivne.sk:
za jeden rok od spustenia stránky evidujeme 

až 57 000 vyplnených testov,
jeden návštevník vyplní v priemere 3 testy,
pomer mužov a  žien, ktorí si vyplnili testy 

(30/70) nám potvrdzuje staré známe pravidlo, že 
nežnejšie pohlavie sa zaujíma o prevenciu viac,

stránku navštevujú najmä muži vo veku 26 

až 45 rokov a ženy vo veku 54 až 62 rokov,
najviac sa testovali ľudia z Bratislavského kraja,  

naopak najmenej z Banskobystrického kraja.

Ktoré testy zaujali ženy, ktoré naopak mužov?
Medzi najviac „klikané“ testy u žien patria testy 
na cukrovku, rakovinu hrubého čreva a vysoký 
krvný tlak. Muži zas preferujú test na rakovinu 
prostaty a krvný tlak. Ak sa pozrieme na celko-
vé čísla, najväčší záujem je o  test na rakovinu 
hrubého čreva. Napriek tomu, že máme pred 
týmto ochorením rešpekt, mnohí preventívne 
vyšetrenie odkladajú, hoci základným pred-
pokladom úspešnej liečby je práve včasná 
diagnostika. V tejto súvislosti sa možno iba do-
mnievať, či návštevníkov stránky primäla k vy-
plneniu testu zvedavosť alebo reálne ťažkosti, 
či príznaky. 6 000 vyplnených testov na rako-
vinu hrubého čreva je však istým pozitívnym 
signálom, že ľudia sa začínajú viac zaujímať aj 
o tento obávaný typ ochorenia. Azda sa to po-
zitívne prejaví aj v našich štatistikách týkajúcich 
sa návštevnosti preventívnych prehliadok.

Ktoré lieky sa započítavajú do ochranného limi-
tu? Ide o všetky lieky, ktoré sú čiastočne uhrádza-
né na základe verejného zdravotného poistenia 
– avšak len vo výške prepočítaného doplatku za 
najlacnejší náhradný liek. Ak ste si teda v lekárni 
vybrali na recept jeden liek, za ktorý ste doplácali 
napríklad 2 eurá, ale na trhu existuje náhradný 
liek s doplatkom 0,50 Eur – do ochranného limi-
tu sa vám započíta 0,50 Eur nie 2 Eurá.
Na našej internetovej stránke máme zverej-
nenú jednoduchú kalkulačku doplatkov za 
lieky. Podľa nej zistíte, či máte právo na úhra-

du doplatkov za lieky a v akej výške. Výpo-
čet je však orientačný, skutočný doplatok 
vypočíta poisťovňa z údajov v informačnom 
systéme, ktoré dostáva z lekární.

Pozor! O doplatky za lieky nemusíte zdravot-
nú poisťovňu žiadať – urobíme to automa-
ticky. Ak spĺňate podmienky, peniaze vám 
pošleme buď poštovou poukážkou alebo 
priamo na váš bankový účet.

Viac informácií nájdete na www.vszp.sk
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Dobrú noc a sladké sny
Spánok netreba podceňovať - je totiž pre naše telo životne dôležitý a plnohodnotne sa nedá ničím 
nahradiť. Jeho zanedbávaním sa vystavujeme zvýšenému riziku psychických chorôb a podrážde-
nosti. Zaspať ako medveď však niekedy nemusí byť až také ľahké. Prebdené noci, zlá nálada, únava 
a nekonečné počítanie ovečiek. Poradíme vám, čo s tým.

Ideálny spánok

Bábätká dokážu prespať väčšinu dňa, v  prie-
mere je to okolo osemnásť hodín, deti na zák-
ladnej škole spia kratšie – približne desať hodín 
denne. A aký dlhý čas spíte vy? Odborníci od-
porúčajú dospelému človeku spať v priemere 8 
hodín denne. To je však ideálny čas, ktorý mno-
hí z nás nedodržiavajú. Nielen preto, že máme 
mnoho iných povinností, ale aj preto, že večer 
jednoducho nedokážeme zaspať. Možno sa 
sami seba pýtate, čo robím zle? Prečo sa každú 
chvíľu večer v posteli iba prehadzujem z boka 
na bok? Niekedy ide len o maličkosti, ktoré však 
v  konečnom dôsledku môžu ovplyvniť kvalitu 
nášho nočného oddychu.

Ideálne miesto na spánok by malo byť tmavé, 
najlepšia je izba so zatiahnutými žalúziami ale-
bo závesmi. Veľa svetla v miestnosti totiž znižuje 
tvorbu spánkového hormónu melatonínu, ktorý 
sa vlastne stará o náš pravidelný rytmus deň - noc. 
Bez tmy preto napríklad nevedia zaspať turisti na 
dovolenke v severských krajinách počas tzv. bie-

lych nocí. Ďalším dôležitým faktorom je vlh-
kosť izby. Tá by nemala presiahnuť 

50 %. Ako sa to dá docieliť? 

Ak doma nemáte zvlhčovač vzduchu, stačí ak za-
vesíte na radiátor misku s vodou, ktorá sa bude 
postupne odparovať. Do vody môžete pridať aj 
špeciálne éterické oleje. Ale pozor, použite tie, 
ktoré upokojujú – napríklad z  levandule, šalvie 
alebo harmančeka. Okrem toho je dôležitá aj tep-
lota v spálni. Ideálna izba pre zdravý spánok má 
okolo 16 – 18 stupňov. Radiátor stačí mať v takej-
to izbe zapnutý na minimum, teda na nočný re-
žim. V prekúrenej izbe sa ťažšie dýcha a navyše sa 
v nej darí rôznym baktériám či mikroorganizmom 
v matracoch.

Čomu sa pred spánkom
radšej vyhýbať?

nepite kávu, alkohol ani energické nápoje 
a nefajčite,
tesne pred spaním už necvičte,
večer skúste obmedziť počúvanie hlučnej 
hudby a televízora,
dve hodiny pred spaním už nejedzte,
nečítajte príliš pútavú knihu, potrebujete sa 
upokojiť nie rozrušiť.
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Ktoré jedlo vám pomôže zaspať?

Už naše babičky vedeli, že pred spánkom si 
máme dopriať pohár teplého mlieka. To nás do-
káže upokojiť a pomôže nám skôr zaspať. Śálka 
mlieka však môže mať aj akýsi psychologický 
efekt. Pripomenie nám zaspávanie v  detstve. 
Mlieko môžete nahradiť aj menej sladkým bie-
lym jogurtom. Ak vám mliečne výrobky nie sú 
večer po chuti, vyskúšajte vypiť šálku teplého 
nesladeného čaju, napríklad medovkového 
alebo kamilkového. Ak máte večer chuť skôr na 
ovocie, vyberte si banán – tzv. ovocnú tabletku 
pre spánok. Toto sladučké žlté ovocie dokáže 
vďaka obsahu magnézia a  horčíka dokonale 
uvoľniť naše svaly. Medzi potraviny bohaté na 
horčík patria aj strukoviny či celozrnné pečivo. 
Ideálna večera by mala byť pripravená z potra-
vín s nízkym glykemickým indexom a s vyšším 
obsahom škrobov. Medzi takéto potraviny patrí 
napríklad ryža, strukoviny či zemiaky.

Ďalšie triky na nespavosť:

Nervózne prehadzovanie sa v posteli skúste 
radšej nahradiť relaxačným kúpeľom. Do horú-
cej vody nalejte špeciálne oleje alebo morskú 
soľ s upokojujúcimi účinkami. Horúci kúpeľ zvý-
ši teplotu tela, ktorá bude po kúpeli pomaličky 
klesať, čo bude mať za následok postupný pocit 
únavy.

Vyskúšajte aj ľahké cvičenie: ľahnite si, uvoľ-
nite sa a  zľahka dýchajte. Skúste si uvedomiť 

cirkuláciu vzduchu vo vašom tele a myslite pri-
tom na niečo príjemné. Určite nemyslite na to, 
že nemôžete zaspať.

V spálni nájdite miesto viazaničke sušenej le-
vandule. Nielen že rozvonia vašu izbu príjemnou 
vôňou, ale zároveň uvoľní vaše telo a myseľ.

Vyskúšali ste už všetky možné rady a  aj tak 
v  noci nemôžete spať? Možno by ste mali 
navštíviť vášho všeobecného lekára, ktorý vám 
pomôže nájsť a aj vyliečiť príčiny vašej chronic-
kej nespavosti.

Keď vám spánok ruší niekto iný

Poznáte to, ľahnete si do postele a  pokojne 
zaspíte. No a  potom si vedľa vás ľahne vaša 
polovička, ktorá vás po chvíľke zobudí svojím 
hlučným chrápaním. Čo s  tým? V  prvom rade 
je potrebné povedať, že chrápanie netreba brať 
na ľahkú váhu. Človek, ktorý chrápe neprijíma 
počas spánku dostatok vzduchu a životne dô-

Tipy pre „sladký“ spánok:

v spálni sa neodporúča jesť, pracovať ani 
pozerať televízor,
ak to nie je nutné, cez deň nevylihujte, 
nechajte si spánok až na večer,
každý večer choďte spať v rovnaký čas – 
vytvorte si „spánkový“ režim,
hodinky/budík otočte tak, aby vás počas 
zaspávania nič nevyrušovalo a nekontro-
lovali ste očami ubiehajúci čas.
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ležité orgány nedostávajú to, čo potrebujú. 
Navyše, k  nedostatočnému dýchaniu sa často 
pripojí aj tzv. apnoe, čo je zastavenie dýchania 
na viac ako 10 sekúnd. To síce zväčša prebudí 
chrápajúceho z hlbokého spánku do plytšieho, 
no často o tom ráno ani nevie, nakoľko sa úplne 
neprebudí. Človek je po takejto noci unavený 
a  podráždený. Navyše, je dokázané, že ľudia, 
ktorí intenzívne chrápu, majú dôsledkom zlé-
ho okysličovania krvi nábeh na srdcovocievne 
ochorenia, vysoký krvný tlak a poruchy pamäti. 
Príčiny chrápania sú rôzne. Môžu to byť veľké 
krčné a  nosové mandle, opuchnutá sliznica 
nosa, ale aj nevhodná anatomická stavba hrdla. 
Ako sa dá chrápanie eliminovať? Dôležitý je 
kvalitný matrac a správny vankúš, aby sme mali 
chrbticu v prirodzenom tvare. Nepoužívajte vy-
soký vankúš, vyberte si skôr nižší, vytvarovaný. 
Chrápanie je intenzívnejšie pri ležaní na chrbte, 
preto je lepšie naučiť sa spať zväčša na bruchu 
alebo boku. Nepríjemné zvuky počas spánku sú 
niekedy príčinou popíjania alkoholu a fajčenia.

Čo možno o chrápaní neviete

Zlou správou je, že chrápanie sa zintenzív-
ňuje zároveň s  pribúdajúcim vekom. Má to za 
následok ochabovanie našich svalov.

Je dokázané, že viac chrápu ľudia s  nadvá-
hou, preto by stálo za zváženie urobiť niečo s ki-
lami navyše.

To, že ženy nechrápu nie je pravda. Aj nežnejšie 
pohlavie chrápe, ale v menšej miere ako muži.

Ak sa chrápanie stupňuje, prípadne je vašim 
každodenným rituálom, skúste sa o tom zmie-
niť vášmu ošetrujúcemu lekárovi. Príčinou 
môže byť aj nejaká forma alergie.

Ríša snov

S kvalitným spánkom sa nám automaticky spá-
jajú aj sny. Pamätáte si, čo sa vám dnes v noci 
snívalo? Sny má „na svedomí“ náš mozog. Ten 
sa v  noci rovnako ako srdce či dýchanie neza-
staví a  pracuje nonstop. Nepracuje však celú 
noc rovnako, ale v  akýchsi fázach (úrovniach 

spánku), ktoré majú približne 1,5 hodinový in-
terval. V jednej fáze najskôr postupne zaspáva-
me, uvoľňujeme myšlienky, prechádzame do 
hlbšieho spánku a  napokon príde aj najaktív-
nejšia časť, v  ktorej sú naše sny intenzívnejšie. 
Ak sa zobudíme na konci celej takejto jednej 
fázy, zväčša si pamätáme, čo sa nám snívalo. 
Počas jednej noci však máme takýchto fáz via-
cero, podľa toho ako dlho spíme, a preto sa nám 
dokáže snívať napríklad počas 8 hodinového 
spánku aj 5 rôznych snov. Obsah samotných 
snov si tak trochu vieme ovplyvňovať aj sami. 
Prečo trochu? Počas dňa totiž na nás pôsobí 
mnoho podnetov a  vzruchov, ktoré si niekedy 
ani vedome nevšimneme, ale zostávajú uložené 
v našom podvedomí. Často sa objavia až v na-
šich snoch. Ak však patríte k  vyrovnaným ľu-
ďom, ktorí sršia optimizmom, len ťažko sa vám 
prisnijú hororové scény. Ak vás ale niečo trápi, 
ste chorý, prípadne večer pozeráte akčný film, 
vaše sny budú pravdepodobne „náročnejšie“.

Vedeli ste, že:

20. marec je svetovým dňom spánku?
Svetlo z obrazovky počítača znižuje 
tvorbu vášho spánkového hormónu?
Niektoré zvieratá spia iba pár minút 
denne - napríklad žirafy a delfíny?
Snáre o výklade snov používali už 
v starovekom Egypte?
Existujú aj špeciálne spánkové štúdiá, 
kde pomáhajú ľuďom s nespavosťou?

12 I www.vszp.sk

zdravý štýl



Aj VšZP oslávila Deň exfajčiarov

Ročne umrie v EÚ na choroby súvisiace s fajče-
ním 700 tisíc ľudí. Deň exfajčiarov je vynikajú-
cou príležitosťou na zvyšovanie povedomia 
o  zdraví, s  ambíciou odvrátiť túto nepriaznivú 
tendenciu. Stojíme vždy pri vás – naše posol-
stvo poistencom sme v tento deň adresovali aj 
svojim kolegom – exfajčiarom a budúcim exfaj-
čiarom. V  rámci tejto celoeurópskej iniciatívy 

sme svojich klientov a  zamestnancov podpo-
rili tým, že sme poukázali na pozitívne prínosy 
skoncovania s fajčením.

Odvykanie vôbec nie je ľahké

Prestať fajčiť a  odvyknúť telo i  psychiku od 
návykovej látky nie je jednoduché, ale nie ne-
možné. Človek spravidla potrebuje podporu. 
A tú okrem rodiny a priateľov môže poskytnúť 
aj inovatívna digitálna zdravotná platforma 
iCoach, ktorá napomáha pri odvykaní si od faj-
čenia. Na rozdiel od iných digitálnych zdravot-
ných pomôcok sa platforma iCoach zameriava 
aj na tých, ktorí nechcú prestať, a na ľudí s vy-
sokým rizikom recidívy. Doterajšie výsledky sú 
ohromujúce. Viac ako 30 % ľudí, ktorí vstúpili do 
programu, prestalo fajčiť. Viac o registrácii náj-
dete na: www.exsmokers.eu.

26. september 2013 sa v celej Európe po prvýkrát oslávil ako deň exfajčiarov. Jeho cieľom bolo zagra- 
tulovať všetkým bývalým fajčiarom a všetkým tým, ktorí sa rozhodli prestať fajčiť. Nie je to jedno-
duché, na ceste k životu bez cigariet musí fajčiar zviesť pár ťažkých osobných súbojov, aby mohol 
vyhrať sám nad sebou. Preto každý, komu sa podarilo zbaviť sa tohto zlozvyku, si zaslúži gratuláciu.

Prestať fajčiť sa oplatí

Získate:
lepšie zdravie, lepší vzhľad, viac peňazí, vyš-
šie sebavedomie.

Ďalšie plusy:
budete pozitívnym príkladom pre iných 
a vďaka nižším nákladom na zdravotnú sta-
rostlivosť pomôžete šetriť vzácne zdroje ve-
rejného zdravotného poistenia.
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Samoplatitelia a SZČO,
nezabudnite na novú výšku preddavkov

Ste platiteľ? Pozor, čaká vás zmena 
v bezhotovostnom platobnom styku

Od januára 2014 sa mení výška preddavkov na 
zdravotné poistenie. Minimálny preddavok pre 
samoplatiteľov a  SZČO predstavuje mesačne 
sumu 56,35 €. Osoby, ktoré majú nárok na zní-
ženú sadzbu poistného (napríklad zdravotne 
postihnutí), budú zdravotnej poisťovni od janu-
ára 2014 uhrádzať mesačne sumu 28,17 €. Od 
nového roka sa mení aj maximálny preddavok, 
jeho výška je 563,50 €. Tieto sumy platia pre 
celý rok 2014.

Nezabudnite:

Novú výšku preddavku, platnú od 1. 1. 2014, 
vám zdravotná poisťovňa oznámila vo výsledku 
ročného zúčtovania za rok 2012.

V prípade, že u vás nastala zmena v platite-
ľoch poistného alebo v  sadzbe poistného, 
oznámená výška preddavku je už neplatná. 
Môže ísť napríklad o situáciu, že ste v čase vyko-
návania boli iba SZČO a  k  1.  1.  2014 ste SZČO 

v súbehu. Novú výšku poistného si môžete vy-
počítať aj pomocou kalkulačky, ktorá je k dispo-
zícii na stránke www.vszp.sk v časti: Platitelia – 
Platenie poistného – Preddavky na poistné.

Po prvýkrát je potrebné zaplatiť novú výšku 
preddavku za január 2014, a  to do 8. februára 
2014.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kon-
taktovať naše Call centrum na čísle 0850 003 003 
alebo sa môžete zastaviť osobne v  našej po-
bočke.

Od februára 2014 sa menia pravidlá pri domá-
com bezhotovostnom platobnom styku. Zme-
na sa dotkne všetkých klientov, ktorí využíva-
jú na úhradu svojich záväzkov bankové účty. 
Zmena bude v  tom, že platitelia budú pri 
bezhotovostnom platobnom styku použí-
vať čísla účtov vo formáte IBAN, a to z dôvo-
du zavedenia SEPA (Single Euro Payments Area 
- projekt zavedenia jednotnej oblasti platieb 
v  eurách). IBAN (International Bank Account 
Number) je medzinárodne štandardizovaný 
tvar čísla bankového účtu, ktorý umožňuje 
jednoznačnú identifikáciu krajiny, bankovej 
inštitúcie a čísla účtu. IBAN vám určuje banka, 

v ktorej máte otvorený účet a nájdete ho aj na 
výpise z účtu.

Dôležité termíny:
od 1. 2. 2014 sú právnické osoby povinné 

pri všetkých eurových platbách v  SR, ako aj 
v  krajinách SEPA používať číslo účtu v  tvare 
IBAN,

od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2016 platí pre fyzic-
ké osoby prechodné obdobie, počas ktorého 
môžu v prípade platieb v rámci SR uvádzať číslo 
účtu príjemcu v tvare IBAN, ale aj v súčasnosti 
používanom tvare, tzv. BBAN (ak im ich peňaž-
ná inštitúcia poskytne služby konverzie, pričom 

Tip pre Vás:

Živnostníci, ktorí k 1.januáru 2014 zmenili 
zdravotnú poisťovňu, by nemali zabudnúť 
písomne oznámiť novej zdravotnej pois-
ťovni ich výšku preddavku na poistné, a to 
do 8. januára 2014.
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služba konverzie znamená, že fyzické osoby 
budú môcť aj naďalej pri zadávaní platobných 
príkazov používať číslo účtu tak, ako ho použí-
vajú v súčasnosti a banka ho bezplatne prekon-
vertuje do medzinárodného formátu IBAN),

od 1. 2. 2016 používanie čísla účtu v súčas-
nej podobe zanikne a čísla účtov sa budú uvá-
dzať už iba v tvare IBAN.

VšZP, platitelia a SEPA
VšZP bude od 1.  2.  2014 v  korešpondencii 

s  platiteľmi (napr. pri oznamovaní výsledkov 
z ročného zúčtovania poistného, pri výzvach na 
úhradu nedoplatkov), uvádzať čísla svojich príj-
mových účtov už iba v tvare IBAN,

na našej internetovej stránke www.vszp.sk 
sú už v súčasnosti zverejnené všetky príjmové 
účty VšZP aj v tvare IBAN,

v dostatočnom časovom predstihu zverejní-
me na našej internetovej stránke aj nové tlačivá 
pre poistencov a platiteľov, na ktorých už bude 
potrebné uvádzať IBAN,

zavedením SEPA prevodov v  tuzemsku sa 
NEMENÍ používanie identifikátorov platby: va-
riabilného, špecifického a  konštantného sym-
bolu (VS, ŠS, KS).

Zľavy pre poistencov VšZP

www.aquacity.sk

Zľava 10%  
SPORT, FITNES, 
AQUA a VITAL packet
do AquaCity Poprad

Termálne bazény
Blue Diamond
s nápojovými barmi

Bazény Blue Sapphire 
s chromoterapiou
a 3D Laser Show

50m plavecký bazén,
Fitnes a Kryoterapia

Podrobnejšie informácie o zľavách a podmienkach www.aquacity.sk/partneri alebo tel. 052 / 78 51 111

Športujte a relaxujte výhodnejšie!
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Naše štvorčatá majú päť rokov 
Neviem síce, kto vymyslel pomenovanie živé 
striebro, viem však celkom presne, ako vyze-
rá. Manželia Kyselicovci z Trenčianskych Teplíc 
majú totiž doma hotový poklad zo živého 
striebra. Naše štvorčatá Hanka, Janka, Ondrej-
ko a Peťko sú všade a všade je ich plno . Pred 
pár týždňami sme spolu s nimi oslávili ich piate 
narodeniny.

Narodeninový výlet do Bratislavy

Zdá sa, že darček v  podobe výletu do Brati-
slavy bol dobrou voľbou. Vybrať sa niekam so 
štyrmi drobcami, ktorí si neustále vyžadujú 

vašu pozornosť, totiž nie je jednoduché, a tak 
Kyselicovci nemajú veľa príležitostí na väčšie 
výlety. Bezprostrednosť, takú prirodzenú to-
muto veku, prejavili deti hneď po príchode. 
Ondrejko, ktorého rodičia označujú za akéhosi 
hovorcu štvorčiat, hneď, ako vystúpil z  auta, 
hrdo zahlásil: „Teta, ja jediný som nespal“. Aj 
ostatné deti sa však v novom prostredí okam-
žite cítili ako doma a zasypali nás množstvom 
otázok. Ohlasovať ich návštevu na sekreta-
riáte generálneho riaditeľa VšZP bolo úplne 
zbytočné, štvorčatá sa ohlásili samé . Toľko 
detského štebotu, smiechu a  kriku naraz sme 
v  poisťovni ešte asi nezažili, a  tak nečudo, že 
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vzácna návšteva vylákala z kancelárií mnohých 
kolegov, ktorí drobcov spovedali. Tí nám ale 
nezostali nič dlžní a  ich otázky nemali konca 
kraja: „K akému ujovi to ideme, ako sa volá, čo 
tu robí?“ Kolegyňa Danka sa pokúsila zastaviť 
lavínu ich otázok pohotovou odpoveďou: „Ide-
me k  najväčšiemu šéfovi“. Deťom to v  prvom 
kole stačilo, dokonca generálneho riaditeľa 
dočasne pripravili o stoličku, pretože bol o ňu 
mimoriadny záujem. Až dodatočne sa Peťko 
zaujímal: „Teta, a čo je to šéf?“

Prijatie u generálneho riaditeľa

Generálny riaditeľ Marcel Forai vyjadril poteše-
nie, že je prvým gratulantom, keďže so štvor-
čatami sa stretol tri dni pred ich veľkým dňom. 
Deťom prezradil, čo všetko sme pre nich v rám-
ci výletu do Bratislavy pripravili a rozdal im na-
rodeninové darčeky.

Ani sa nepokúsim opisovať nadšenie, ktoré 
zavládlo v  miestnosti, keď si začali rozbaľovať 
nové hračky. Pochopiteľne, asistoval im pritom 
aj ich hostiteľ, na ktorého sa deti s dôverou ob-
racali. Zasadačka, v ktorej sa vedú kľúčové roko-
vania týkajúce sa činnosti najväčšej zdravotnej 
poisťovne, sa v okamihu premenila na mini ma-
terskú škôlku, v  ktorej ožili dinosaury, barbiny 
i meče.

Medzitým sa rodičia v rozhovore s generálnym 
riaditeľom pokúsili priblížiť, ako vyzerá ich bež-
ný deň, ako zvládajú starostlivosť o  toľko detí 
a čo je pre každé z nich typické. „Janka - od ma-
lička najväčšia škrekľúnka - je stále zavesená na 
mne a Ondrejko je zas závislý na tatinovi. Mož-
no preto, že je veľmi zvedavý a stále sa ho na 
niečo pýta. Peťka zas voláme malý Forest, lebo 
rád behá. Hanka, ktorá bola z  nich najmenšia, 
je veľmi spoločenská. Je to naša vegetariánka, 
lebo mäsko jej veľmi nechutí“, hovorí mama 
Andrea. „Ona papá trávičky“, zamieša sa do roz-
hovoru mudrlant Peťko. To však už nasleduje 
slávnostný detský prípitok a je čas presunúť sa 
z  kancelárie na omnoho zaujímavejšie miesto. 

Oslava narodenín totiž pokračuje ďalším bo-
dom programu.

Hurá, ide sa do ZOO

Najskôr kontrolná otázka – na aké zvieratká sa 
deti tešia najviac? Ondrejko, ako zberateľ dino-
saurov, sa pochopiteľne teší na krokodíly, Han-
ka na koníky, Peťko na slimáky a Janka svoj tip 
neprezradila. Mali sme šťastie na krásne poča-
sie, a tak deti videli väčšinu zvieratiek vyhrievať 
sa na októbrovom slniečku.

Keď sme sa priblížili k  Dinoparku, Ondrejka 
ovešaného pravekými jaštermi sme sa pýtali, či 
by sa bál, ak by stretol živého dinosaura. Poho-
tové „nie“ zdôvodnil takto: „Peťko má meč a on 
by ma ochránil“. Netušil však, že okrem meča 
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treba mať aj odvahu. A práve tá Peťkovi zjavne 
chýbala, pretože o pár metrov ďalej, pri veľkých 
dinosauroch, sa kolegyne Danky ustráchane 
pýtal: „To sú robotickí, na baterky? Teta, teraz 
ale musíš ísť vedľa mňa, lebo ja sa naozaj veľmi 
bojím.“

Mimochodom, chlapci sú na nerozoznanie 
a  sú si veľmi blízki, chránia jeden druhého. 
„Ráno, keď vstanú, tak sa stískajú a objímajú,“  
prezrádza tatko. To však neznamená, že si po-
obede neskočia do vlasov. Ale dievčatá vraj 
zvyknú byť ešte väčšie nezbedníčky a v ničom 
za chlapcami nezaostávajú. Tento rok sú už 
tretiaci v  škôlke a  prvý raz ich rozdelili, oso-
bitne chlapcov a osobitne dievčatá. „My cho-
díme do malej škôlky a bračekovia do veľkej,“ 
prezrádza Hanka. Spolu totiž boli silná štvorka 
a rodičia i učiteľky v škôlke veria, že zmena im 
prospeje.

Malé deti, malé starosti

Štvorčatá dajú zabrať aj rodičom. „Malé deti – 
malé starosti, veľké deti – veľké starosti,“ hovorí 
mama Andrea, ktorá občas s nostalgiou spomí-
na na časy, keď štvorčatá len spali a jedli. Dnes 
je to náročnejšie, vyžadujú si omnoho viac sta-
rostlivosti a pozornosti, ale je to krásna daň za 
štyri zdravé zlatíčka. „Veď len práčku ponožiek 
vešiam pomaly dve hodiny,“ hovorí s úsmevom. 
Každé zo štvorčiat je už malá osobnosť a vyža-
duje si individuálny prístup. Možno najviac vy-
čerpávajúce je robiť medzi nimi rozhodcu, ke-
ďže každé z nich v rodičovi podvedome hľadá 
svojho spojenca. Pri štyroch deťoch to je veru 
niekedy poriadna fuška. „Aj preto sa snažíme 
byť s  nimi čo najviac vonku, kde sa môžu vy-
blázniť do sýtosti,“ vysvetľuje Andrea. Poobe-
de idú teda rovno zo škôlky na detské ihrisko 
a domov prichádzajú až na večeru. Keď zaspia, 
mame sa začína ďalšia šichta – navariť na ďalší 
deň, oprať, pozašívať, upratať. S  vedomím, že 
zajtra sa celý tento kolotoč zopakuje. Robí to 
však s  láskou a  trpezlivosťou, akej sú schopné 
len mamy.
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Na výlete vo svete zvukov

Narodeninová oslava pokračovala v  Bibiane – 
Medzinárodnom dome umenia pre deti, kde 
práve otvorili novú interaktívnu výstavu. Krea- 
tívny svet zvukov a hudby deťom učaroval a sta-
lo sa takmer nemožné – zvuky bolo miestami 
počuť viac ako ich . Nadšene pobehovali od 
jedného „nástroja“ k  druhému, nasadzovali si 
slúchadlá, vymieňali mikrofóny, vyrábali zvuky. 
A tešili sa z každého nového objavu. Na svoje si 
prišla aj ich staršia sestrička, 12 ročná Evka. Tá 
už raz bola v Bibiane s mamou, keď bola men-
šia a veľmi rada sa tam opäť vrátila. Len hovorca 
Ondrejko – hrdina, ktorý jediný nespal cestou 
do Bratislavy – bol už akýsi unavený, a tak prišiel 
čas návratu domov.

Tak vyzerá šťastie

Janka, Hanka, Peťko, Ondrejko – štvorlístok ne-
zbedníkov, ktorý vás odzbrojí svojou úprimnos-

ťou, spontánnosťou, zvedavosťou, hravosťou. 
Živý dôkaz toho, ako vyzerá obyčajné ľudské 
šťastie. Jedno staré príslovie totiž hovorí, že 
šťastný je človek, ktorý si uvedomuje, že je 
šťastný. Manželia Kyselicovci sú šťastní ľudia.

- ami -
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Získajte čas na veľké veci, malé vybavíte on-line
Naše služby sa snažíme neustále vylepšovať -  
jednoducho chceme, aby ste boli spokojní. 
A  preto sme pre poistencov a  individuálnych 
platiteľov pripravili novinku - zjednodušenú 
registráciu do našich elektronických služieb.

Stačí, ak na našej internetovej stránke  
www.vszp.sk kliknete na Elektronické služby 
Zjednodušená registrácia.

Samotná registrácia je veľmi jednoduchá, zabe-
rie vám iba pár minút. Najskôr vyplníte krátky 
registračný formulár, potom si určíte spôsob, 
ako vám máme doručiť tzv. bezpečnostný pred-
met (ten budete používať pri prihlasovaní sa do 
elektronických služieb). Máte dve možnosti:

1. Ak sa vám nechce nikam chodiť, všetko rad-
šej vybavujete priamo z pohodlia domova, vy-
berte si doručenie bezpečnostného predmetu 
poštou. Pošleme vám ho spôsobom „do vlast-
ných rúk“. Adresa doručenia listu sa nemusí 
zhodovať s vašou adresu trvalého bydliska. Ak 
teda trávite viac času mimo, napríklad cestujete 
za prácou do iného mesta, prípadne študujete 
v inom meste, stačí, ak uvediete v políčku adre-
su, na ktorú vám máme zaslať túto poštu. Ne-
musíte tak kvôli listu cestovať na poštu v mieste 
trvalého bydliska.

2. Ak máte záujem využívať elektronické služ-
by ešte v  deň registrácie, odporúčame vám 
navštíviť našu pobočku/expozitúru, kde si 
osobne vyzdvihnete bezpečnostný predmet. 
Dobrá správa je, že môžete ísť do ktorejkoľvek 
našej pobočky. Vyberte si jednoducho tú, kto-

rá vám je najbližšie. Ich zoznam spolu s  otvá-
racími hodinami nájdete na našej stránke: 
http://www.vszp.sk/kontaktne-miesta/, prípad-
ne zavolajte na naše Call centrum 0850 003 003.

Vyberte si spôsob, ktorý vám viac vyhovuje 
a používajte naše elektronické služby z po-
hodlia domova.

Registráciou v elektronických
službách získate:

podrobný prehľad všetkých platieb zdravot-
nej poisťovne za zdravotnú starostlivosť, ktorá 
vám bola poskytnutá (stačí, ak požiadate o vý-
pis z účtu poistenca),

uvidíte sumu, ktorú VšZP uhradila za vám 
poskytnutú ambulantnú starostlivosť, špeciál-
nu zdravotnú starostlivosť, hospitalizáciu,

vo výpise nájdete aj výšku spoluúčasti, teda 
informáciu o tom, koľko ste u lekára alebo v le-
kárni doplácali,

prehľad o zaplatenom poistnom a vaše aktu-
álne poradie na čakacej listine na operáciu,

prehľad údajov o doplatkoch za lieky,
možnosť zistiť nezrovnalosť vo svojom osob-

nom účte, napríklad nesprávnu korešpondenč-
nú adresu, záznam o návšteve u lekára, na kto-
rej ste neboli a pod. V takýchto prípadoch nás 
môžete kontaktovať a my môžeme urobiť kon-
trolu u  lekára, opravu vašich údajov v  našom 
informačnom systéme, atď.,

môžete si pozrieť, kto za vás platí poistné 
(napr. zamestnávateľ, štát.),

ďalšie informácie.

Ak ste individuálnym platiteľom
poistného, môžete:

kontrolovať aktuálny stav vášho saldokonta 
platiteľa – či máte preplatok, prípadne nedo-
platok,

O zjednodušenú registráciu 
máte záujem:

za prvý mesiac od spustenia bolo pro-
stredníctvom zjednodušenej registrácie 
aktivovaných takmer 9 000 nových kont
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prezerať prehľad predpisov, ktorý vám 
umožní overiť si výšku a správnosť mesačného 
preddavku,

prezerať prehľad platieb, ktoré ste nám 
uhradili, ale aj platby, ktoré VšZP zaslala vám,

pozrieť prehľad saldokonta – kompletný 
prehľad vašich predpisov a platieb, ich párova-
nie a celkový stav,

pozrieť prehľad saldokonta ročného zúčto-
vania – umožní vám overiť si výšku výsledku 
ročného zúčtovania.

Nová možnosť
v elektronických službách:

pridali sme im novú funkčnosť v  podobe  
automatického odhlásenia užívateľa pri nečin-
nosti. Za dobu nečinnosti sme zvolili 15 minút.  
Posledné 3 minúty z tohto času však bude uží-
vateľ vidieť upozornenie a začne sa mu odpočí-

tavať aj čas, keď sa ukončí jeho prihlásenie.  
Ak bude chcieť čas predĺžiť, jednoducho stlačí 
tlačidlo „Prerušiť“.

Od januára 2014 pre vás pripravujeme  
ďalšiu novinku = prostredníctvom našich 
elektronických služieb si budete môcť splniť 
svoje oznamovacie povinnosti.

Priamo z  vášho počítača nám tak budete 
môcť ohlásiť zmenu napríklad vášho mena, 
priezviska, titulu, adresy, e-mailu, mobilu, ban-
kového spojenia či platiteľa zdravotného pois-
tenia.

Našu pobočku nebudete musieť navštíviť 
napríklad ani vtedy, ak stratíte preukaz poisten-
ca. Oznámiť stratu, odcudzenie alebo zničenie 
preukazu budete môcť prostredníctvom našich 
elektronických služieb. Následne vám domov 
pošleme nový preukaz.
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Kapusta – zeleninová kráľovná
Viete si predstaviť Vianoce bez kapustnice?  
Polievka z  kyslej kapusty s  nezameniteľnou 
chuťou a vôňou patrí na Slovensku k tradičným 
štedrovečerným jedlám. Má však aj iný vianoč-
ný rozmer. Je súčasťou vianočných večierkov 
i  rôznych charitatívnych podujatí pre osame-
lých, ľudí bez domova, v  núdzi. Aj tanierom 
voňavej vianočnej kapustnice dokážeme tým 
druhým aspoň na chvíľu darovať pocit, že so 
svojim osudom nie sú sami, a  že niekomu na 
nich záleží.

Bez ohľadu na vianočné tradície, kapusta je  
celoročnou súčasťou nášho jedálnička od pra-
dávna. Dokonca je vraj najstaršou pestovanou 
zeleninou a  ako úžitková rastlina sa pestuje 

vyše 1 000 rokov, pričom naj-
staršie zmienky pochá-

dzajú z  antického 
Grécka a  Ríma. 

Okrem po-
zitívnych 

ú č i n -

kov na zdravie patrí k  jej prednostiam i  to, že 
je nenáročná na starostlivosť a  dá sa dobre 
uskladniť aj na dlhší čas. A hoci bola kedysi po-
važovaná za jedlo chudobných, vďaka svojmu 
výnimočnému zloženiu sa postupne dostala 
„na výslnie“, kam právom patrí.

Liečivé účinky

Kapusta je svojim zložením kráľovnou medzi 
zeleninou. Obsahuje veľké množstvo vitamí-
nov, minerálov, bielkovín, organických kyselín 
ale i  vlákniny. Je preto prirodzené, že je vý-
znamným pomocníkom pri liečbe mnohých 
zdravotných problémov. Má protirakovinové 
účinky, posilňuje imunitu, prečisťuje črevá, lieči 
žalúdočné vredy, povzbudzuje krvotvorbu, ničí 
vírusy a baktérie, má výrazné detoxikačné účin-
ky a pomáha aj v boji so stresom a únavou.

Ak budete pravidelne konzumovať kapustu, 
pokojne môžete zabudnúť cestu do lekárne. 
Vitamín C nemusíte hľadať v  exotickom ovocí, 
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kapusta ho má dokonca viac ako šťava z  citró-
na. Táto výnimočná zelenina obsahuje aj ďalšie 
cenné vitamíny, vitamín E, K, vitamíny skupiny B  
vrátane kyseliny listovej a  pantotenovej, a  tiež  
betakarotén. Vďaka obsahu vitamínu B 12 po-
máha pri únave, uvoľňuje napätie a  celkovo 
priaznivo pôsobí na nervový systém. Z minerá-
lov, ktoré obsahuje, spomeňme draslík, horčík, 
vápnik, železo a  zinok. Vysoký obsah vlákniny 
má priaznivý vplyv na tráviaci trakt, účinne po-
máha pri zápche a  chráni črevnú mikroflóru. 
Niektorí stomatológovia považujú kapustu aj za 
pomocníka v  prevencii paradentózy a  odporú-
čajú posilňovanie ďasien žuvaním kyslej kapusty.

Surová alebo varená?

Keďže sa varením z  kyslej kapusty vytráca až 
polovica vitamínov, najlepšie urobíte, ak si ju 
doprajete čerstvú alebo kvasenú. Šalát z  čer-
stvej kapusty je vďačnou prílohou k  hlavným 
jedlám. Ak si z času na čas dožičíte aj mastnejší 
pokrm, napríklad kačku, určite si na tanier na-
berte veľkú porciu kyslej kapusty, ktorá vám 
pomôže nielen pri spaľovaní kalórií, ale i  pri 
trávení.

Biela alebo červená?

Je len na vás, ktorej dáte prednosť. Zdraviu pro-
spešná je tak biela, ako aj červená kapusta. Líšia 
sa síce farbou, chuťou, tvarom hlavičky a množ-
stvom niektorých obsahových látok, podstatné 
rozdiely však medzi nimi nie sú. Červená ka-
pusta je cenná pre obsah selénu, významného 
antioxidantu, ktorý napomáha telu zbavovať sa 
rôznych škodlivých látok a  voľných radikálov. 
Oproti bielej kapuste má napríklad vyšší obsah 
vitamínu C, a tiež dvojnásobné množstvo železa.  
Červená kapusta má tiež o  niečo vyššiu kalo-
rickú i výživovú hodnotu. V porovnaní s bielou 
kapustou však obsahuje menej vlákniny. Su-
rová červená kapusta veľmi priaznivo pôsobí 
na sliznicu čriev. Biela kapusta obsahuje veľké 
množstvo kyseliny listovej, dôležitej pre správ-
ny vývoj plodu, pre optimálnu tvorbu krvi a zá-

roveň napomáha pri ochrane organizmu pred 
únavou a  stresom. Keďže obsahuje veľa vody 
a vlákniny, je osvedčeným pomocníkom pri re-
dukčnej diéte.

Kvasená kyslá kapusta

Zázrak plný vitamínov, minerálov, enzýmov, 
ktorému právom patrí čestné miesto v rebríčku 
najzdravších potravín. Kvasená kapusta je ešte 
zdravšia ako surová a je doslova balzamom pre 
náš imunitný systém. Jej liečivý záber je širo-
ký – od nachladnutia až po ochranu nášho 
organizmu pred rakovinou. Je cenným zdro-
jom vitamínov A, C a  K, vitamínov skupiny B, 
minerálov a stopových prvkov, najmä vápnika, 
draslíka, horčíka, železa, zinku, fluóru, síry a se-
lénu. Vitamín B 12, ktorý sa v kapuste tvorí pri 
kvasení, pomáha nervovému aj imunitnému 
systému a  správnej látkovej premene. Kyslá 
kapusta čistí krv a  pomáha z  tela odvádzať 
škodlivé látky. Blahodarne účinky kyslej ka-
pusty ocenia i ľudia s vysokým krvným tlakom 
či aterosklerózou. Šťava z  kyslej kapusty po-
máha pri problémoch s hemoroidmi, pri ocho-
reniach hrubého čreva, žalúdku i  prostaty, je 
účinná pri prekyslení organizmu i pálení záhy.
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Kapusta pre krásu

Hovorí sa, že krása vyžaruje zvnútra. Pravidelná 
konzumácia kapusty sa teda odrazí nielen na na-
šom zdraví, ale aj na našej vizáži. S  jej pomocou 
sa môžeme ľahko a navyše lacno dopracovať na-
príklad k vysnívanej postave. Prednosťou kapusty 
totiž je, že rýchlo dokáže zasýtiť, a pritom obsahu-
je len minimum tuku. Preto je ideálnym prostried-
kom na zhadzovanie prebytočných kilogramov. 
Túžite po oddýchnutej pleti, pevných nechtoch 
a  žiarivých vlasoch? Kapusta má vďaka obsahu 
selénu a kyseliny pantoténovej aj túto moc.

Vedeli ste, že:

recept na kyslú kapustu pochádza z Číny,
200 g kyslej kapusty nám zabezpečí den-

nú potrebu vitamínu C,
100 g kapusty má len 17 kalórií,
v kapuste sa po kvasení zachová približne 

polovica pôvodného množstva vitamínu C,
týždenne by sme mali zjesť 2 – 3 porcie 

kapusty.

Tip pre vás:

Nie je kapusta, ktorú si kupujete v obchode 
to „pravé orechové“? Možno sa vám zdá príliš 
slaná alebo vám vadia pridané konzervačné 
látky, ktoré predlžujú dátum spotreby? Skús-
te si natlačiť kapustu doma. Určite nájdete 
v rodine alebo vo svojom okolí niekoho, kto 
vám poradí, prípadne si pozrite návod na 
prípravu na internete. Dajte na rady odbor-
níkov a dodržte odporúčané množstvo soli, 
aby kapusta bola naozajstným liekom. Ak 
ju chcete mať krásne zafarbenú, pridajte do  
súdka plátky cvikle.
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Každý, komu vstúpi do života rakovina, sa s tou-
to skutočnosťou vyrovnáva inak. Prijať ju, naučiť 
sa s ňou žiť a hľadať nový zmysel života nie je 
jednoduché. Preto je dôležité, aby takýto člo-
vek nezostal sám so svojím trápením, pocitmi, 
otázkami, pochybnosťami. Uvedomuje si to 
aj Liga proti rakovine, ktorá v  rámci podpory  
psychosociálnej starostlivosti o  onkologických 
pacientov spolupracuje s  tými najpovolanejší-
mi – psychológmi.

Projekt psychosociálnej podpory pacientom 
a ich rodinám odštartovala Liga v roku 2010. Psy-
chológovia pôsobia na lôžkových oddeleniach 
v 17-tich nemocniciach v rámci Slovenska, mož-
no ich však nájsť i mimo nemocníc. Ich zoznam 
je na stránke www.lpr.sk. Úlohou psychológa je 
podieľať sa na liečbe pacienta. Cieľ psychologic-
kej intervencie spočíva v dosiahnutí takého psy-
chického stavu pacienta, ktorý zabezpečí kvalitu 
jeho života a  napomáha úspešnému priebehu 
liečby. Snahou psychológa je zachytiť klinické 
symptómy depresie a  úzkosti, sprevádzať pa-
cienta ochorením s jeho podporou a empatiou.

O tom, že si pacienti na tieto služby zvykli a sú 
nimi cenené a  vyhľadávané, svedčia pozitívne 
ohlasy, ktoré Liga proti rakovine od nich dostá-
va. Aby bola zabezpečené vysoká kvalita a pro-
fesionalita podpory psychológov, Liga i  pre 
nich organizuje spoločné workshopy, semináre 
či supervízne stretnutia.

Pre onkologických pacientov a  ich rodiny 
sú služby psychológov bezplatné, Liga pro-
ti rakovine ich financuje v  plnom rozsahu 
z  asignácie 2% či výťažku zo Dňa narcisov, 
ktorého partnerom je už niekoľko rokov aj 
Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Aj psychológ pomáha liečiť.
Predstavujeme aktivity Ligy proti rakovine
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Verím, že človek dokáže 
nakaziť dobrom aj iných
Mladý, úspešný slovenský herec a glosátor. Narodil 
sa v Brezne, vyrastal v Hriňovej, v prostredí, kde bolo 
v obehu možno viac lásky ako peňazí. A kde boli ľudia 
možno práve preto šťastnejší. K svojim koreňom sa hrdo 
hlási aj dnes, keď ho osud a práca zaviali do metropoly  
Slovenska. Vyučil sa za sklára, neskôr absolvoval VŠMU 
v Bratislave a rozhodol sa pre dosky, ktoré znamenajú 
svet. Lukáš Latinák. Sympaťák s veľkým talentom a veľkým 
srdcom. Šťastne ženatý, manželka Anička, syn Damián(2). 
Člen hereckého súboru divadla Astorka Korzo ’90, 
hosťuje aj v SND a v divadle Teatro Tatro. 
Poznáme ho z obľúbenej Partičky, úspešného 
seriálu Profesionáli, stvárnil množstvo po-
stáv v slovenských i českých filmoch (Zabí-
jačka, Krajinka, Kruté radosti, Děvčátko, 
Návrat bocianov, Muzika, Pouta, Lietajú-
ci Cyprián). Za svoje účinkovanie získal 
ocenenie DOSKY ’98 (Objav sezóny), 
OTO 2010 - herec v komediálnom 
žánri a absolútny OTO 2010.

Za to, že ste sa dali na hereckú dráhu, 
môže vraj tak trochu aj matematika, 
ktorá Vám údajne nikdy „nevoňala“.

To máte odkiaľ?

Dočítala som sa na internete. Viete si predstaviť, 
čím by ste boli, ak by matematika bola Váš 
obľúbený predmet?

Možno by som bol obchodník ako otec, alebo 
by som si možno kreslil nejaké stavbičky, keďže 
ma bavilo kreslenie.

Matematiku máte teda zrejme rád len tak úžitkovo, 
viete si spočítať výplatu, vyrátať sprepitné. 

Takéto praktické veci, to áno, ale vychádza mo-
tocykel z bodu A do bodu B, z mesta A do mes-
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ta B, čo sú najznámejšie mestá na svete a oproti 
nemu prichádza cyklista na bicykli. A  kde sa 
stretnú, tak tam som skončil.

Nepoznám herca, ktorý by vedel hrať očami tak 
ako Vy. Tuším by ste presvedčivo zahrali aj vlka 
v rozprávke o Červenej čiapočke. Prečo máte také 
veľké oči?

To je taká otázka, ako - stará mama prečo máš 
také veľké zuby? Neviem prečo, či som tak veľ-
mi fúkal do tej sklárskej píšťaly?

Za úspechom Partičky je určite aj zohraná partia. 
Jakab, Miezga, Kemka - sú to všetko Vaši kamaráti 

a spolužiaci z VšMU. Divák má pocit, že pre vás 
to na javisku ani nie je práca, ale skôr  

zábava – je to tak?

To by bolo ideálne v  každom za-
mestnaní, aby sa človek aj zabával 

tým, čo robí. Čiže spojiť príjemné 
s  úžasným. My si to na javisku 

užívame, lebo sa dobre po-
známe, sme zohratí a už sa dá 
robiť aj nejaká tá nadstavba. 
A asi to funguje, keďže už via-
cerí mi vraveli, že to robíme 
výborne, ale že ešte viac ich 
baví to, ako sa bavíme my.

Istý internetový portál nedávno 
spracoval rebríček najlepších povolaní 

pre rok 2013, pričom hodnotil desiatky 
faktorov, ako napríklad pracovné prostredie, 
plat, stres, náročnosť povolania a pod. Z 200 
najčastejších povolaní na svete sa herectvo 
ocitlo na 197 mieste. Čo na to hovoríte?

Však ani by nemalo byť na prvých 
miestach , to je úplne správne a logické. 

Aj keď každý v tých predchádzajúcich 196 
profesiách vo svojom povolaní určite herec-
tvo použil. Či už je to lekár, učiteľka, každý 
tak trochu hrá, pri kontakte s  policajnými 
orgánmi, pri riešení situácie v  doprave, na 

úradoch, vybavovaní si lepšieho miesta. Každý 
musí byť tak trošku herec a každý aj je. Dokon-
ca aj deti od malička, keď chcú oklamať rodiča. 
Malému som nedávno odložil takú hračku a po-
vedal som mu, že toto zostáva doma. A on opa-
koval „doma, doma“. Hračku si ale potajomky 
zobral a schoval si ju dole do kočíka, lebo sme 
išli von. Stále pritom opakoval „doma, doma“. 
Jednoducho, hral na mňa, že hračka zostala 
doma, ale keď sme už boli vonku, automaticky 
si išiel po ňu dole, lebo vedel, že ju tam má.

Ste narodený v znamení Rýb, sú to vraj enormne 
senzitívni a citliví ľudia. Nie je to v dnešnom svete 
tak trocha aj nevýhoda?

To sedí. Ja keď pozerám film, tak sa rád aj doj-
mem, aj si poplačem. O  tom, že to funguje, 
som sa presvedčil už na vysokej škole. Mojím 
obľúbeným predstavením bolo Meštiaci alebo 
scény z domu Bessemenovcov, to som videl asi 
11 krát. Priznám sa, že potom som tam chodil 
už viac menej zámerne, keď som mal akože na-
zbieraný nejaký ten svetabôľ, tak som si išiel na 
predstavenie poplakať.
Pokiaľ ide o tú citlivosť, neviem či sú Ryby tiež 
považované za rozdvojenú osobnosť ako Blí-
ženci. Ale tiež sú tam dve iné osobnosti. Jed-
na, ktorá má tendenciu všetko zľahčovať a nič 
nebrať vážne a druhá, ktorá si možno až veľmi 
pripúšťa a prežíva problémy tých druhých.

S Mariánom Miezgom, Jurajom Kemkom 
a Róbertom Jakabom organizujete Vianočný bazár 
chalaňov. Veci, ktoré vám ľudia darujú s pomocou 
ďalších známych osobností predávate, aby ste 
mohli obdarovať zážitkami tých, s ktorými sa osud 
nemaznal. Veríte tomu, že dobro je nákazlivé?

Myslím, že áno, tá pozitívna energia, čo človek 
dáva von, tá by sa mu mala vrátiť. Verím, že člo-
vek dokáže nakaziť dobrom aj druhých. Aj náš 
Vianočný bazár je dôkazom toho, že keď niekto 
chce a nájde si čas, tak potom všetko ide, žiad-
ne „nedá sa“ nepoznáme. Na tohtoročný bazár 
už mám pripravené nejaké veci a  dúfam, že 
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stihnem vyrobiť niečo aj zo skla. Vždy sa totiž 
snažím prispieť aj vlastnou tvorbou, zatiaľ mi 
to vyšlo každý rok. Náš vianočný bazár je výni-
močný v tom, že nesprostredkúvame materiál-
ne dary. Tým, že sme herci a robíme s emóciami, 
tak aj tých, ktorých chceme obdarovať, odme-
níme emóciou alebo nejakým zážitkom.

Nezabudnuteľná je Vaša postava poručíka Karola 
Hurku v Profesionáloch. Lenivý, protekčný a večne 
hladný policajt mal vždy plný šuplík oravskej slaniny 
a klobások? Stravujete sa takto?

Teraz už nie. Mimochodom, tento seriál mi na 
dlhú dobu zhnusil všetky mäsové výrobky, 

takéto „klobásoidné“ 
a  klobásky som 

veru dlho nemu-
sel vidieť. Teraz 

sa k  nim veľmi 
rád vrátim, ale 

samozrejme 
s mierou. Dá 
sa povedať, 
že sa stra-
v u j e m 
z d r a v o , 

sýto ra-
ň a j -

ku-

jem, jem veľa syrov, ovocia, zeleniny, hlavne 
treba jesť čo je sezónne a čo je čerstvé.
Inak, dôležitá správa pre priaznivcov Profesio-
nálov - je tu nádej na pokračovanie seriálu.

Pred čím máte rešpekt?

Okrem Semaforu? Vždy som mal a aj mám reš-
pekt k  starším kolegom, ľuďom, na ktorých ná-
zore mi záleží, napríklad Martin Huba. Ale aj cha-
lani. Tým, že sa poznáme ako vlastné topánky, 
človek vie, že si môže dovoliť hocičo, ale ak niekto 
niekde prekračuje hranice, je fajn, ak ho má kto 
upozorniť. Rešpekt mám aj pred hlasom svojho 
svedomia, ktorý je podľa cirkvi štvrtým dôkazom 
existencie boha. Keď teraz účinkujem v predsta-
vení Majster a Margaréta, tam sa zaoberám práve 
tým, ako je to s tým bohom, prečo ľudia nechcú 
veriť, prečo si myslia, že dokážu všetko lepšie?

Ste pod papučou?

Nie, my sa rešpektujeme, ja mám iný denný 
rytmus ako bežne zamestnaní ľudia, ktorí majú 
presne určenú pracovnú dobu i miesto, u mňa 
sa mení aj miesto aj čas. Mne nedeľa niekedy 
vyjde aj vo štvrtok . Preto, keď mám v divadle 
voľno, hneď sa snažím niekam vypadnúť spolu 
s rodinou, aby som sa im mohol venovať.

Aké je Vaše životné krédo?

Tuším je to Mirandos – nič ľudské mi nie je cudzie.

Denne zabávate a rozosmievate ľudí – čo 
dokáže rozosmiať Vás?

Dieťa. Napríklad aj ten malý, keď si tajne 
schovával tú hračku a  tvrdil mi „doma, 
doma“. A  potom rôzne situácie, ktoré 

sa bežne stanú, napríklad, že sa niekto 
šmykne na banánovej šupke. Hovorí sa, 

že môžete vymýšľať čo chcete, ale keď sa 
niekto šmykne na banánovej šupke, tak je 

to tá najsmiešnejšia vec na svete. Padne ako 
kabela a bolo by ho treba aj ratovať, ale nemá 
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kto, lebo všetci okolo sa smejú. Alebo rozbalím si 
cukor, vysypem ho do popolníka a  vrecúško si 
hodím do kávy. Potom sa pozerám prečo to tam 
pláva, a keď mi to dôjde, je to smiešne, taká bl-
bosť. Život je plný takýchto smiešnych situácií. Ja 
si ich ukladám v hlave alebo zapisujem, aby som 
ich nezabudol a  mohol nimi príležitostne rozo-
smiať aj iných.

Čo by ste na sebe rád zmenili?

Fúha, je veľa chýb, ktoré si možno ani neuve-
domujem a robím ich. Určite by som sa chcel 
zlepšiť v jazykoch, lebo z každého viem niečo, 
ale ani jeden neviem tak poriadne ako sloven-

činu. A  lenivý som, toto keby sa dalo zmeniť 
– lenivosť.

Aká je Vaša oblúbená kniha?

V  poslednom čase Majster a  Margaréta, keď-
že teraz sa venujem najmä tomu. Inak, moje 
zamestnanie je aj o  tom, že núti človeka čítať. 
Takto som konečne prečítal aj toho Idiota, kto-
rý sa mi vždy zdal hrubý, že sa mi nechcelo do 
neho púšťať. A  pokiaľ ide o  povinné „čítanie“, 
samozrejme Máša a medveď .

Čo obdivujete na ženách?

Veľa vecí, nikto ma nedokáže tak vytočiť, ale 
ani tak potešiť. To, čo sa napríklad nechce mne, 
to sa mojej žene chce, ona aj povysáva, uprace.  
Ale inak ženy sú krásne, dajú sa pre ne písať 
básne, viesť vojny, tvoriť sochy, obrazy, čokoľ-
vek, aby človek zachytil, čo je na nich najkrajšie.

Čo nechápete na ženách?

Ak sa baví muž so ženou o tej istej veci, tak to nik-
dy nie je o tej istej veci. Keď muž nepovie presne 
čo si myslí, žena si to vždy vysvetlí po svojom.
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Správne znenie tajničky z  predchádzajúceho čísla časopisu 
Partnerstvo: Elektronická komunikácia šetrí môj čas. 
Vyžrebovaní výhercovia:
1. cena: Balíček dlhotrvajúcich repelentných sprejov 
na odpudzovanie kliešťov, komárov, ovadov a  múch - 
Exopic Forte a  Exopic Kids - vyhrala: Gabriela Schurdáková 
z Kežmarku.
2. cena: Balíček Excipial Kids vo forme peny, locia a krému 
ako prevencia svrbiacej kože, upokojuje, ošetruje – vyhrala: 
Alena Brízgalová z Martina.
Poistenci VšZP, ktorí správne vyplnia tajničku, budú zaradení 
do žrebovania o nasledovné ceny:
1. cena: Rodinná vstupenka AQUA packet pre max. 5 osôb 
do AquaCity Poprad.
2. cena: Balíček Excipial Protect/Excipial Repair – Klinicky 
dokázaný koncept ochrany rúk.
3. cena: Balíček dentálnej hygieny Curaprox.
4. cena: Vianočný balíček VšZP.

Správnu odpoveď pošlite do 15. 2. 2014 na adresu: Všeobecná 
zdravotná poisťovňa,  a.  s., Generálne riaditeľstvo, Referát 
komunikácie, Mamateyova 17, P. O.BOX 41, 850 05 Bratislava 55.

Meno a priezvisko:

Adresa bydliska:

E-mail:

Správne znenie tajničky:

Vaše postrehy a pripomienky:

Súťažiaci dáva týmto súhlas VšZP na spracúvanie osobných 
údajov prostredníctvom VšZP alebo sprostredkovateľa za 
účelom vylosovania súťaže a  zasielania informácií o  službách 
VšZP v  rozsahu osobných údajov: meno a  priezvisko, 
adresa, e-mail, a  to na dobu neurčitú. Tento súhlas môže 
dotknutá osoba odvolať vo VšZP. Viac informácií na 
www.vszp/tajnicka

Dátum narodenia:

Podpis:

krížovka



SAT 13/002 Imidz Kampan Leto  Inz 128x184.indd   1 22.11.2013   18:41



Beruhigt und regeneriert die HautBeruhigt und regeneriert die Haut

Excipial Kids_128x184_SK.indd   2 10/24/13   10:08 AM


