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príhovor

„Tak vyzerá šťastie,“ pomyslela som si pred pár 
dňami, keď som stretla skupinku usmiatych mla-
dých ľudí, ktorí práve úspešne urobili štátnice,
oslovovali sa čerstvo získanými titulmi a zveč-
ňovali tento okamih na chodníku pred školou. 
„Tak vyzerá šťastie,“ uvedomila som si pri roz-
hovore s  kolegyňou, ktorá mi hrdo oznamova-
la, že jej ročná dcérka začína objavovať svet na 
vlastných nožičkách. „Tak vyzerá šťastie,“ po-
vedala som si do tretice pri čítaní e-mailu od 
priateľky, ktorá mi napísala: „Už sa nepozerám 
ďaleko pred seba a nehľadám tzv. veľké ciele, 
ktoré by mali byť zmyslom môjho života. Môj
život sa delí na dni a dni si delím na okamihy,
aby som mala veľa dôvodov tešiť sa z toho, že 
som tu.“ 

Verím, že aj vy si počas leta nájdete dostatok
príležitostí objaviť šťastie v okamihoch, ktoré vás 
nabijú pozitívnou energiou na dlhé obdobie. 
Leto je na to ako stvorené. Je tu čas dovoleniek, 
ktoré si spájame s  relaxom, rodinou, priateľmi, 
záľubami… Keď si radi vychutnávame pocit, že 
nič nemusíme, ale môžeme. Budeme radi, ak 
vám letné dni spríjemní aj náš časopis, v ktorom 
opäť nájdete zaujímavé témy. V  príbehu mladej 
Petry z  Budmeríc vám ukážeme ďalšiu z  podôb 
šťastia, aj keď s  príchuťou bolesti a  nesplnených 
snov. Prezradíme vám, ktorá známa tvár sa riadi 
krédom: „Počúvaj svoje srdce, nikto iný ti lepšie 
neporadí.“ Pozveme vás do zákulisia nášho Call 
centra i na kruhový tréning, kde majú muži vstup 
zakázaný. Predstavíme vám tiež nordic walking 
- v  preklade severskú chôdzu, ktorej čaro ob-
javuje čoraz viac priaznivcov.  Namiešame vám 
zdravý kokteil informácií o  liečivých rastlinách 
a  v  časopise nájdete i kupón k  obľúbenej súťa-
ži, v  ktorej môžete vyhrať dovolenku pri mori. 

Veľa šťastia a pekné leto, priatelia!

Alena Michalicová
šéfredaktorka
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Marcel Merčiak
šéf odboru športu RTVS

Petra Millerová
herečka

Gabriela Dolná 
herečka DAB v Nitre

Zuzana Smatanová 
speváčka

Recept na zdravý život 
je ukrytý len a len v na-
šej hlave. Nie nadarmo 
sa hovorí, že každý si je 
strojcom svojho šťastia, 
z čoho potom vyplýva 
všetko ostatné. Človek 
dokáže byť úžasným le-
károm samému sebe,
len keby viac počúval aj 
svoje vnútro a tým spo-
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znal aj svoje telo. Je to veľmi tichá konverzácia, 
len jej treba vedieť načúvať. Nehovorím o nejakej 
umelo vytvorenej schizofrénii, ide iba o cielené 
pozitívne naladenie a vytvorenie harmónie tela 
aj duše, ktoré človeku veľmi prospieva. Dokon-
ca som presvedčená, že aj o tom život je, práve
o hľadaní tejto rovnováhy, aby sa človek dokázal 
sám, so zdravým telom a  mysľou, popasovať so 
životnými prekážkami. Byť, hoci aj v tejto dobe, 
pozitívne naladeným človekom je ozdravujúce,
a práve to je, myslím si, recept na zdravý život.
Obklopovať sa všetkým, čo v nás to „pozitívno“ 
stimuluje, je správnym krokom dopracovať sa
k tomu.

... Pravidelný  spánok aj   
s pravidelným časovým 
úsekom (aspoň 6 hod.), 
pravidelné stravovanie 
sa so základom v raňaj-
kách, po šiestej pod-
večer už len tekutiny
alebo ovocie, nebáť sa 
stravy s vyšším obsa-
hom cholesterolu (vraj
to viac pomáha moz-

govej činnosti),  pohyb (rýchla chôdza nestačí)
a aktívny odpočinok. Takmer nič z toho nerobím,
ale žijem…

Pre mňa je veľmi dôle-
žitý šport nie len kvôli 
fyzickému zdraviu, ale 
aj kvôli psychickej po-
hode a odreagovaniu sa.
Veľmi rada behávam po
celý rok. Nesmie chýbať
zdravá strava, myslím si,
že väčšina chorôb pra-
mení práve zo zlých stra-
vovacích návykov.

A tiež by nemali chýbať v recepte šťastie a lás-
ka… Ak je človek v psychickej pohode a harmó-
nii, odzrkadľuje sa to na jeho zdraví. 

Máte recept
na zdravý život?

V podstate je to veľmi
jednoduché - človek mu-
sí mať naozaj pevnú vô-
ľu a odolávať prejedaniu 
sa. Ak budem hovoriť za
seba, bojujem s témou
zdravý životný štýl sús-
tavne. Keď hrám večer-
né predstavenie,  musím
voliť  vhodnú  stravu.

Obedy zásadne bez strukovín, žiadne ťažké jedlá,
ktoré zaťažujú žalúdok, len niečo ľahké typu ze-
leninka, cestoviny. Pre mňa sú najdôležitejšie ra-
ňajky, musia byť výdatné. Ak ma prepadne hlad, 
pijem veľmi veľa tekutín a vždy mám po ruke
dózičku  s  ovocím  a  nejakú  tyčinku.
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Prevencia v centre našej pozornosti
Odporúčame:

Skúste si preventívne prehliadky pláno-
vať na rovnaké obdobie (mesiac v roku), aby
ste  si  ich  ľahšie  pamätali. 

Ak neviete, kedy ste boli naposledy na 
preventívnej prehliadke, veľmi jednoducho
si to kedykoľvek zistíte napríklad vo svojom
osobnom účte poistenca, ak si aktivujete
elektronické  služby.

Presný termín preventívnej prehliadky si
vopred  dohodnite  so  svojím  lekárom.

Po absolvovaní prehliadky sa informujte
u svojho lekára o výsledkoch laboratórnych
vyšetrení.

V  prípade potreby ďalších vyšetrení sa
riaďte  pokynmi  svojho  lekára.

   na preventívnu prehliadku k všeo-
becnému lekárovi chodí len každý piaty
dospelý?
  ročne dá VšZP na preventívne pre-
hliadky  takmer  31 miliónov  Eur?
     do roku 1989 bolo absolvovanie pre-
ventívnych prehliadok rôzneho druhu
povinné?

Viete že:

www.vszp.sk
www.preventivne.sk

Nečakajte
na červenú!

Čakáte na výstražné znamenia?
Preventívna prehliadka je bezplatná

a môže vám zachrániť život. 

Objednajte sa u svojho
lekára ešte dnes.
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Prevencia pomáha vám i  nám. Vám chrániť 
vaše zdravie a nám efektívne využívať zdroje 
verejného zdravotného poistenia. Ako? Po-
čítajme spolu. Prevencia karcinómu krčka 
maternice pri preventívnej prehliadke stojí 

poisťovňu cca 35 €. Ak sa ochorenie zachytí 
vo včasnom štádiu, náklady na liečbu pred-
stavujú do 800 €. Liečba pokročilého kar-
cinómu krčka maternice už stojí zdravotnú 
poisťovňu ročne v priemere 7 tisíc €.

Typ preventívnej
prehliadky Počet poistencov

% z celkového počtu 
poistencov VšZP

Preventívna prehliadka 
pre deti a dorast
Preventívna prehliadka 
pre dospelých

Gynekologická
prehliadka

Urologická
prehliadka

Gastroenterologická
prehliadka

Stomatologická 
prehliadka

290 156

420 342

545 405

23 468

4 244

1 829 289

49,57 %

15,15 %

38,21 %

4,06 %

0,32 %

54,56 %

Navštívte našu internetovú stránku www.
preventivne.sk. Nájdete tam základné in-
formácie o najčastejších chronických ocho-
reniach, ich rizikových faktoroch a možnos-
tiach prevencie. Na stránke vám ponúkame 
aj možnosť bezplatne vyplniť jednoduchý 
test, ktorý vás môže upozorniť na prípad-
né ohrozenie vášho zdravia.

Platenie kartou rozširujeme na ďalších
32 klientskych miest
Naši klienti môžu platiť poistné jednodu-
cho a bez hotovosti – platobnou kartou. Od 
júla túto službu rozširujeme na ďalších 32 
miest. Klienti tak môžu platbu kartou využiť 
v každej krajskej pobočke a v rámci poboč-
ky Bratislava aj vo všetkých jej expozitúrach. 

Preventivne.sk
Neviete, na aké preventívne prehliadky má-
te nárok a aké vyšetrenia by ste v rámci nich 
mali absolvovať? Čo vám Všeobecná zdra-
votná poisťovňa, a.s., uhradí navyše? Pozná-
te svoje práva pri poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti? Získajte informácie z  prvej
ruky. Kliknite si na www.preventivne.sk.

Ste v našich štatistikách aj vy?
Počet absolvovaných preventívnych prehliadok v roku 2012

Zoznam ostatných kontaktných miest je
uvedený na www.vszp.sk. Platenie kartou 
určite ocenia tí klienti, ktorí potrebujú napr. 
potvrdenie o nedoplatkoch na počkanie, 
prípadne tí, ktorí potrebujú uhradiť nedo-
platok a nemajú pri sebe hotovosť.
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V minulom roku zaplatila VšZP celkovo za lie-
ky pre svojich poistencov viac ako 781 milió-
nov €. Aké ochorenia mali, z pohľadu spotre-
by liekov, najvyšší podiel na týchto nákladoch?
Na prvom mieste sú onkologické ochore-
nia, kde náklady na lieky predstavovali viac 
ako 152 miliónov €, ďalej nasledujú srdcovo
cievne ochorenia s  nákladmi viac ako 149
miliónov € a ochorenia žliaz s vnútorným vy-
lučovaním s nákladmi takmer 86 miliónov €.
Z  pohľadu spotreby liekov sme najviac za-
platili za lieky na primárnu hypertenziu (vy-
soký krvný tlak), chronickú ischemickú cho-
robu srdca a zhubný nádor prsníka.

Na farmaceutický trh prichádzajú stále nové 
lieky, akú šancu majú vaši poistenci dostať 
sa k najmodernejšej, a často i finančne nároč-
nej  liečbe?
Z  nášho pohľadu je dostupnosť inovatív-
nych liekov na Slovensku porovnateľná
s ostatnými európskymi krajinami. Naši po-
istenci majú prístup k celému radu plne 
hradených, finančne nákladných liekov na 

VšZP na výnimku schválila lieky za viac ako 
13,5 milióna € 

Hovoríme s riaditeľkou sekcie liekovej politiky a centrálnych nákupov PhDr. Ľubicou Hlinkovou.

rôzne ochorenia, ktoré napríklad v iných kra-
jinách zdravotné poisťovne nehradia. VšZP 
schvaľuje svojim poistencom inovatívne 
lieky aj na výnimku, najmä ak ide o  jedinú 
medicínsku alternatívu pre pacienta. V prí-
pade potreby je teda možnosť, aby sa dostal 
pacient k  najmodernejším liekom skôr, ako 
sa liek stane súčasťou platnej kategorizácie. 
Za lieky na výnimku, ktoré teda zdravotná 
poisťovňa nemusí, ale hradí ich, zaplatila 
VšZP v  minulom roku viac ako 13,5 milió-
nov €, pričom najväčší podiel tvorili nákla-
dy na moderné onkologické lieky. Ak to 
porovnáme s  rokom 2011, v  minulom ro-
ku vzrástli náklady na inovatívne lieky až 
o  51,6 %. Aj to potvrdzuje, že nám záleží 
na tom, aby naši poistenci mali zabezpe-
čenú kvalitnú a modernú liečbu.

Ľudia často nemajú predstavu o tom, koľko 
za ich lieky zaplatí zdravotná poisťovňa. Mô-
žete na ilustráciu povedať, akú najvyššiu
sumu ste vlani zaplatili za  lieky  pre  jedného
poistenca?
Najvyššiu sumu, takmer 1,7 milióna €, sme 
zaplatili za lieky pre pacienta s  hemofíliou. 
Lieky pre týchto pacientov sú mimoriadne 
finančne nákladné a treba povedať, že až 95 
percent pacientov s touto diagnózou na Slo-
vensku je poistených práve vo Všeobecnej 
zdravotnej poisťovni.
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Posolstvo tohtoročného Dňa narcisov „Pri-
jmite kvietok nádeje“ opäť oslovilo tisíce 
ľudí na celom Slovensku. V úlohe partnerov, 
dobrovoľníkov a prispievateľov sme ušľach-
tilú myšlienku Dňa narcisov už po tretí raz 
podporili aj priamo v  našich pobočkách. 
12.apríla 2013, v deň najznámejšej verejnej 
finančnej zbierky na Slovensku, ktorú orga-
nizuje Liga proti rakovine, sa v  pobočkách 
VšZP vyzbieralo 6 248,41 €.

Celkový výnos 17. ročníka Dňa narcisov 
predstavuje 889 923,10 €. Tieto finančné 
prostriedky pomôžu Lige proti rakovine 
naďalej financovať programy a projekty za-
merané na pomoc onkologickým pacien-
tom a  ich rodinám. Približne tretina z  toh-
toročného výnosu Dňa narcisov pôjde na 
podporu medicínskych a  výskumných pro-
jektov, medicínskych služieb a  hospicovej 
starostlivosti. Ďalšie finančné prostriedky 
budú využité pri podpore projektov v oblas-
ti psychosociálnej starostlivosti a programov 
smerujúcich k  rozvoju výchovy, informova-
nosti a poradenstva.

Keď polícia pomáha aj mimo služby
Pomáhať a  chrániť – tak znie motto, ktoré 
symbolizuje prácu policajného zboru. Že 
to nemusí platiť len v  rámci služby, sme sa 
presvedčili 17.apríla 2013 na Krajskom ria-
diteľstve policajného zboru v  Bratislave. 
V  spolupráci s  Národnou transfúznou služ-
bou sme podporili tamojšiu Kvapku krvi 
a  všetkým 55 darcom, ktorí sa do nej za-
pojili,  sme  darovali  vitamínové  balíčky. 

VšZP už po tretí raz partnerom Dňa narcisov
Rozdávať nádej je ako liečiť. A je úžasné, ak takýmto „lekárom“ môže byť každý z nás. Ak ľuďom, 
ktorí bojujú s rakovinou, pošleme ten najdôležitejší odkaz – „Sme s vami!“ A ak sa vďaka tomuto 
odkazu stávajú našimi blízkymi aj tí, ktorých nepoznáme… Pretože toto ochorenie má silu ľudí 
spájať.
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Medzinárodný deň sestier bol opäť príleži-
tosťou na odovzdanie prestížnych ocenení, 
ktoré udeľuje svojim členkám Slovenská 
komora sestier a pôrodných asistentiek. 
Slávnostný večer spojený s odovzdaním 
ocenení Biele srdce sa uskutočnil 24.5.2013 
v Bratislave. „Aj podporou tohto podujatia 
sme chceli vzdať úctu a uznanie tým, ktorí 
majú v starostlivosti o pacienta nezastupi-
teľné miesto,“ povedal člen predstavenstva 
VšZP Ing. Miroslav Vaďura, ktorý odovzdával 
ocenenia v kategórii Sestra a pôrodná asis-
tentka – manažérka. 

Biele srdce pre ľudí s veľkým srdcom

Míľa pre mamu poteší aj deti v nemocniciach
Mama. Neviditeľným putom lásky sme 
s ňou spojení na celý život. V znamení vďa-
ky, úcty a  obdivu k  najdôležitejším ženám 
v  našom živote sa niesla aj  druhá májová 
nedeľa (12.5.), ktorá už tradične patrí ma-
mám. K najväčšej celoslovenskej oslave Dňa 
matiek, ktorú organizuje Únia materských 
centier pod názvom Míľa pre mamu, sa opäť 
pridala aj VšZP. Boli sme v  Bratislave, Nitre 
a v Košiciach a svojou aktívnou účasťou sme 
aj my prispeli k  skvelej atmosfére tohto je-
dinečného podujatia. Symbolickú míľu pre 
mamu prešlo na Slovensku celkom 18 838 
ľudí. S pozitívnou odozvou sa stretla aj jedna 
zo sprievodných aktivít podujatia – Míľový 
ponožkový rekord. Z  takmer 7  000 vyzbie-
raných ponožiek, ktoré už nemajú pár, sa 

podarilo vytvoriť šnúru dlhú 685 m. Mamy 
– dobrovoľníčky v materských centrách už 
presne vedia, ako ju zmysluplne využijú. 
Z ponožiek počas leta vytvoria maňušky, 
ktorými herci z OZ Bábky v nemocnici po-
tešia deti v nemocniciach.

Výhra - pobyt v kúpeľoch Trenčianske Teplice
Ďakujem veľmi pekne za skvelú cenu a  vý-
hru od Všeobecnej zdravotnej poisťovne 
a  nádherný víkendový pobyt v kúpeľoch 
Trenčianske Teplice. Bolo nám úžasne, zre-
generovali sme telo i dušu :).
                                                                     
                                                 Andrea Moravčíková
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Navštívte nás na Pohode :-)
Ani v tomto roku si VšZP nenechá ujsť príle-
žitosť zúčastniť sa veľkej hudobnej párty na 
letisku v Trenčíne, ktorá bude v dňoch 11.7. 
– 13.7. 2013. V spolupráci s naším partnerom 
Daylong pre vás opäť pripravujeme stánok, 
ktorý sa oplatí navštíviť. Ochránime vás pred 
slniečkom, pretože dokáže nielen hriať, ale 
aj ublížiť. U nás sa každý môže natrieť kedy 
chce, koľko chce a,  samozrejme, zadarmo. 
K tomu vám „pribalíme“ množstvo cenných 
rád – ako zistiť svoj fototyp, ako si správne 
nanášať ochranný krém, v akej vrstve, čo je 
rozhodujúce pri výbere správneho ochran-
ného faktoru, a  pod. V  našom stánku bude 

počas festivalu „ordinovať“ aj kožný lekár, 
ktorý vám bezplatne prezrie materské zna-
mienka. Vzhľadom na skúsenosti z predchá-
dzajúcich dvoch ročníkov a veľký záujem ná-
vštevníkov sa však na vyšetrenie bude treba 
dopredu objednať. 
Sme, samozrejme, pripravení zabojovať spo-
lu s vami aj proti ďalším hrozbám, ktoré na 
vás môžu na Pohode číhať, a to v  podobe 
dažďa či baktérií. Istí to naša zásoba pršipláš-
ťov a antibakteriálnych mydiel. 
Novinkou bude v  tomto roku Daylong kids 
park, kde sa postaráme o zábavu pre vašich 
najmenších. Tešíme sa na vás!

Chystáte sa na letnú dovolenku do Chorvát-
ska? Máme pre vás dobrú správu. Od 
1.7.2013 sa Chorvátsko stane ďalším člen-
ským štátom Európskej únie, čo znamená, že 
váš Európsky preukaz zdravotného poiste-
nia bude platiť aj v tejto krajine. Na základe 
EPZP budete môcť v Chorvátsku čerpať po-
trebnú zdravotnú starostlivosť za rovnakých 
podmienok ako domáci poistenci. 

Európsky preukaz zdravotného poistenia
bude platiť aj v Chorvátsku



10 I www.vszp.sk

zdravý štýl

Letná prírodná lekárnička
Leto je obdobie rozkvitnutých lúk, prázdnin a dovoleniek. Je tiež ideálnym obdobím pre zber 
liečivých rastlín, pretože väčšina z nich rastie a kvitne predovšetkým v lete. V tomto období 
zbierame nadzemné časti rastlín: kvety, vňať a listy. Liečivé rastliny obsahujú množstvo účin-
ných látok a sú výborným prostriedkom proti chorobám.

Ako používať liečivé rastliny?
Spôsobov je viac. Môžeme si pripraviť šalát 
z  čerstvých rastlín ako sú púpava, čakanka 
a  iné. Listy pŕhľavy môžeme pripraviť aj na 
spôsob špenátu. Z čerstvých rastlín, ktoré sa 

používajú na šaláty, sa dá pripraviť čerstvá 
šťava. Je to najlepší spôsob, ako dodať telu 
potrebný vitamín C, pretože pri sušení, vare-
ní a inom spracovaní sa jeho obsah ničí.

Priaznivo ovplyvňuje črevnú flóru a normalizuje poruchy trávenia. 
Je vhodný aj pri vysokom krvnom tlaku a poruchách obehového 
systému.

Prečisťuje organizmus, podporuje celkovú látkovú výmenu, po-
vzbudzuje chuť do jedla, podporuje trávenie a vylučovanie žlče.
Zlepšuje metabolizmus.

V šťave je silica, vitamín B, minerálne látky. Povzbudzuje chuť do je-
denia a trávenie. Kombinuje sa so zelerom.

Šťava obsahuje chlorofyl, vitamín K, provitamín A, vápnik, draslík, 
sodík, železo a iné. Podporuje látkovú premenu. Čistí krv.

Užíva sa pri pečeňových kúrach, priaznivo pôsobí pri ochoreniach 
pečene, žlčníka, žltačke, tvorbe kameňov, podporuje trávenie.

Cesnak kuchynský

Čakanka obyčajná

Petržlen záhradný

Pŕhľava dvojdomá

Púpava lekárska

ÚčinokNázov rastliny

Náš tip: liečivé rastliny vhodné na prípravu šťavy a šalátov:
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REPÍK LEKÁRSKY 
Repík je najznámejšou a najviac používanou 
liečivou rastlinou u  nás. Pôsobí protizápa-
lovo, a  preto sa používa najmä zvonka pri 
poraneniach, popáleninách na regenerá-
ciu a  urýchlenie hojenia. Vo forme kúpeľov 
a obkladov sa môže použiť pri ekzémoch, 
pooperačných  ranách  a  hemoroidoch. 
V kombinácii s  nechtíkom a  šalviou je vý-
borným kloktadlom pri zápaloch ústnej du-
tiny a  bolestiach hrdla. Vnútorne sa užíva 
pri zápalových chorobách tráviaceho trak-
tu, pri ochoreniach pečene, žlčníka a u detí 
pri  poruchách  trávenia.
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Rady pre vás:

Ak si chceme urobiť zásoby liečivých rastlín aj na zimu, najvhodnejší spôsob je sušenie. 
K letným liečivým rastlinám, ktoré zvykneme hojne využívať, patrí napríklad repík lekársky 
a nechtík lekársky. V lete kvitne aj lipový kvet a určite stojí za to si ho nazbierať a usušiť.

Pozor: 
Vnútorné užívanie repíka nie je vhodné po-
čas tehotenstva a dojčenia.

NECHTÍK LEKÁRSKY
Kvet nechtíka je tradičný hojivý prostrie-
dok, má sťahujúci účinok, podnecuje pre-
krvenie pokožky,  pôsobí aj protizápalovo
a podporuje hojenie. Osvedčilo sa jeho po-
dávanie pri rôznych nehojacich sa hnisa-
vých kožných afekciách, najmä pri vredoch
predkolenia a  dekubitoch. Veľmi priaznivo 
podporuje  regeneráciu  jaziev. 
Vodné výťažky sú vhodné na výplachy pri
zápalových ochoreniach rodidiel. Protizá-
palový účinok sa využíva tiež v  liečbe zá-
palov ústnej dutiny alebo hrdla. Extrakt
z nechtíka má dôležité miesto v kozmetike, 
používa sa v  prípravkoch na suchú, citlivú
a starnúcu pleť.  
Pozor:
Nechtík je určený predovšetkým na vonka-
jšie použitie. Dnes sa už neodporúča jeho 
vnútorné užívanie. Určite by ho nemali piť 
tehotné a dojčiace ženy.
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LIPA VEĽKOLISTÁ a MALOLISTÁ
Lipový kvet sa užíva pri kašli a chorobách 
z  nachladnutia, pri chrípke, nádche, angí-
ne, ďalej je vhodný aj pri zápale priedušiek,
pľúc, horúčkovitých stavoch, zápaloch obli-
čiek a močového mechúra. V praxi sa kom-
binuje do čajových zmesí s  bazou, ruman-
čekom, malinou. Využitie má aj v kozmetike 
na ošetrovanie pleti, čistí kožu po prepote-
ní, chráni citlivú pokožku pred infekciou,
zjemňuje  ju  a  vyjasňuje. 
Pozor:
Pre nedostatok toxikologických údajov nie 
je vhodné užívanie v tehotenstve, pri dojče-
ní a u pacientov s ochoreniami srdca.

Minilekárnička na balkóne
Mnohé liečivé rastliny majú široké využitie
i v  letnej kuchyni. Ak ich chcete mať stá-
le poruke, dajú sa pestovať aj na balkóne. 
Uprednostnite hlinené alebo kameninové 
kvetináče. Výber byliniek je len na vás, zá-
leží na tom, aké chute uprednostňujete.
Na balkóne môžete pestovať mätu, šalviu, 
medovku, pažítku, petržlen, tymian, rozma-
rín,  bazalku,  saturejku  a  mnohé  ďalšie.

Náš tip: Z  čerstvých liečivých byliniek si
v horúcich letných dňoch môžete pripraviť
aj  osviežujúce  nápoje.
Náš recept: Do skleneného džbána dáme
šťavu z  jedného citróna, dvoch pomaran-
čov, pridáme listy medovky a mäty, prípad-
ne aj nastrúhaný zázvor a zalejeme stude-
nou vodou. Citrusy môžeme nakrájať aj na 
menšie kúsky, v  tom prípade je však po-
trebné kôru dôkladne umyť. Nápoj dáme 
odstáť do chladničky.

Viete že...

     v súčasnosti je vo svete známych asi 10 tisíc liečivých rastlín, z toho v Európe asi tisíc?
   v  ľudovom liečiteľstve sa používa asi 800 druhov, v európskej oficiálnej medicíne pri-
bližne 300 a na Slovensku asi 150?
   prvým známym ľudovým liečiteľom na Slovensku bol mních Cyprián, ktorý zostavil aj 
najstarší herbár?
     najviac liečivých rastlín sa zbiera v letných mesiacoch?
     sušené liečivé rastliny by sa mali skladovať v tme a suchu? Správne uskladnené vydržia 
približne rok.
     liečivé rastliny môžu aj ublížiť, preto je vhodné naštudovať si ich užívanie?

PharmDr. Anita Jančovičová



Za preventívnu prehliadku dovolenka 
Vyhrajte 70 skvelých cien!

Hlavnou cenou je dovolenka pri mori 
od nášho partnera - cestovnej kancelárie
SATUR Travel, a.s., podľa vlastného výberu 
z  katalógu More 2014 v  hodnote 1  600 €. 
Ceny v  podobe ďalších dovolenkových či 
víkendových pobytov, napríklad v kúpeľoch, 
sú však pripravené aj pre ďalších výhercov. 
Súťažiť s  nami sa oplatí v  každom prípade. 

Keďže podmienkou zapojenia sa do súťaže 
je absolvovanie preventívnej prehliadky, 
vyhrávajú prakticky všetci, ktorí urobia nie-
čo pre svoje zdravie. Je totiž dokázané, že 
práve vďaka preventívnym prehliadkam sa 
často podarí diagnostikovať rôzne ochore-
nia v štádiu, keď sú dobre liečiteľné a zabrá-
niť tak vážnejším zdravotným problémom. 

Kompletné pravidlá súťaže nájdete na
adrese www.vszp.sk/sutaz.

Súťaž

Kto  sa  môže  zapojiť  do  súťaže?
Každý poistenec VšZP starší ako 18 rokov, 
ktorý v  termíne od 1.10.2012 do 30.9.2013 
absolvuje aspoň jednu preventívnu preh-
liadku buď u  všeobecného lekára, gyne-
kológa, urológa alebo stomatológa.

Čo  treba  urobiť  ďalej?
Vypísať súťažný kupón, ktorý nájdete aj 
v  tomto časopise Partnerstvo alebo v  letá-
čiku a poslať ho do 15.10.2013 na adresu:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Od-
bor marketingu, Mamateyova 17, P. O. BOX 
41, 850 05 Bratislava 55 (obálku označ-
te heslom SÚŤAŽ). Ďalšou možnosťou je 
vyplniť súťažný formulár elektronicky na
našej stránke www.vszp.sk/sutaz. 

Kedy  budú  vyžrebovaní  výhercovia? 
Výhercov našej súťaže vyžrebujeme v no-
vembri za účasti notárky. Mená výhercov 
zverejníme v  Partnerstve 4/2013, na inter-
netovej stránke a  o  výhre ich budeme in-
formovať  aj  písomne.

podpis





poistenie

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2012
Zdravotná poisťovňa aj v  tomto roku vykoná ročné zúčtovanie poistného (ďalej len RZ)
za  svojich  poistencov,  ako  aj  platiteľov  poistného.

  Zamestnávatelia nemusia posielať poisťov-
ni tzv. súhrnný výkaz.
    Zdravotná poisťovňa vykoná RZ pre všetky
samostatne zárobkovo činné osoby.

31. máj 2013 – poistenci sú povinní predložiť 
v prípade príjmov z výkonu činnosti osobné-
ho asistenta Oznámenie o výške príjmu za rok 
2012. 
31. júl 2013 – poistenci sú povinní predložiť 
v prípade príjmov z vyplatených dividend Oz-
námenie  o  výške  príjmu  za  rok  2012.
30. september 2013 – zdravotná poisťovňa je 
povinná vykonať RZ. 
31. október 2013 – zdravotná poisťovňa je po-
vinná vykonať RZ u platiteľa poistného, ktorý 
má predĺženú lehotu na podanie daňového 
priznania. 
31. december 2013 – zdravotná poisťovňa je
povinná oznámiť výsledok RZ poistencom
a  platiteľom poistného, u  ktorých bol výsle-
dok RZ nižší ako 5 Eur (uvedené platí pre
preplatok, ako aj pre nedoplatok).

Termíny ročného zúčtovania

Čo  sa  zmenilo  v  ročnom  zúčtovaní?

   Poistenci a  platitelia poistného by nemali 
zabúdať najmä na to, aby na každé obdobie
roku 2012 mali určeného platiteľa poistné-
ho. Ak to nestihli dodatočne nahlásiť do 
31.5.2013, poisťovňa ich bude považovať na
účely RZ za samoplatiteľa a  na toto obdo-
bie im predpíše vyšší preddavok v mesašnej 
výške 107,66 Eur.
  Pre správne oznámenie výsledkov ročné-
ho zúčtovania, ako aj pre správne vyplatenie 
preplatkov z ročného zúčtovania je nevy-
hnutné, aby si poistenci a platitelia poistného
plnili oznamovacie povinnosti ako je napr. 
oznámenie zmeny mena, priezviska, názvu, 
miesta podnikania, trvalého pobytu, povin-
nosti štátu platiť za poistenca poistné, prí-
padne zmenu bankového účtu, atď. (§ 23 a 24 
Zákona o  zdravotnom poistení), vyhnú sa tak 
prípadným komplikáciám, že im zdravotná 

Čo je potrebné urobiť pre správny výpočet 
ročného  zúčtovania?

poisťovňa oznámi výsledok RZ na nesprávnu
adresu, resp. zašle preplatok na nesprávne
číslo účtu.

Ako  sa  zúčtujú  príjmy  z  dividend?
V RZ za rok 2012 sa zúčtovávajú iba divi-
dendy, ktoré boli vyplatené v roku 2012
zo zisku za rok 2011 a  2012! Do vymeriava-
cieho základu sa zahrnie príjem, ktorý presi-
ahne sumu minimálneho základu podľa § 13
ods. 10 zákona o zdravotnom poistení (pre rok 
2012 je to suma 339,89 Eur).
Príklad: 
Poistenec mal v roku 2012 vyplatené podiely zo
 zisku za rok 2011 v celkovej sume 20 339,89 Eur.
Do vymeriavacieho základu sa zahrnie len suma 
20 000 Eur. Túto sumu (20 000 Eur) uvedie poist-
enec aj na tlačive Oznámenie o výške príjmu.

Ako zdravotná poisťovňa oznámi výsledok 
ročného  zúčtovania?
       Informáciu o výsledku RZ zdravotná poisťov-
ňa oznámi výkazom nedoplatkov (v prípade,
ak je výsledkom nedoplatok) alebo oznáme-
ním o výsledku RZ (v prípade, ak je výsledkom
preplatok). Za poistenca, ktorému je RZ vypo-
čítané iba na základe príjmov zo závislej 
činnosti a  v  čase výpočtu je zamestnancom,
zdravotná poisťovňa oznámi výsledok RZ jeho
zamestnávateľovi. Platiteľ poistného môže do
15 dní odo dňa doručenia výsledku RZ podať
námietky voči výkazu nedoplatkov alebo po-
dať nesúhlasné stanovisko voči oznámeniu
o výsledku RZ. 
  Platiteľ poistného je povinný do 45 dní 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výka-
zu nedoplatkov uhradiť nedoplatok z RZ. 
   Zdravotná poisťovňa je povinná po zúčto-
vaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrá-
tiť preplatok z RZ najneskôr do 45 dní odo 
dňa márneho uplynutia lehoty na podanie
nesúhlasného stanoviska voči oznámeniu o vý-
sledku RZ alebo doručenia nového oznámenia 
o výsledku RZ.

www.vszp.sk I 15
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príbeh

Autonehoda mi zmenila život
Život sa jej zmenil v  priebehu jedinej sekundy. Všetky jej sny, túžby a  plány sa tak, 
ako ruženec od babičky, ktorý ju mal ochraňovať, rozbili na márne kúsky, bez šan-
ce pozliepať ich späť. Bola mladá, zdravá a  šťastne zamilovaná. Spolu so snúbencom 
sa tešili na spoločnú budúcnosť, plánovali svadbu, rodinu. Príbeh ich spoločného 
života však nezodpovedný vodič v  okamihu prepísal na príbeh boja o  prežitie mla-
dého, vtedy 25 ročného dievčaťa. O  pár týždňov bude mať Petra Bukovičová z  Bud-
meríc  30  rokov  a  s  následkami  tragickej  dopravnej  nehody  sa  vyrovnáva  dodnes.  

Na nič si nepamätám
Je nespravodlivé, ak sa rozprávka neča-
kane zmení na drámu. Takto nejako dnes 
vníma svoj život pred nehodou a  po nej 
Petra. Až s  odstupom času si plne uve-
domuje, akú vysokú cenu zaplatila za 
bezohľadnosť iného. Predtým to tak ne-
vnímala, pretože jej podvedomie dlhé me-
siace vysielalo len jediný signál – chcela žiť.
V  to osudné ráno, 26.1.2009, cestovala Pet-
ra do Trnavy, kde pracovala ako kaderníčka. 
Na ceste medzi obcou Zvončín a  Trnavou 

sa oproti nej spoza neprehľadnej zákruty 
rútila veľkou rýchlosťou dodávka, plne na-
ložená sadenicami marihuany. Vodič dostal 
šmyk, prešiel do protismeru a v plnej rých-
losti narazil do Petrinho auta. Silný náraz 
v  okamihu zdemoloval jej auto akoby bolo 
z  papiera. Z vraku auta ju vytiahol ťažko 
zranenú, jej život visel doslova na vlásku. 
„Dcérka si nič z toho nepamätá,“ vraví Petrin 
otec, ktorý sa pri našom stretnutí ujal funk-
cie jej „hovorcu“, keďže ona sama dokáže 
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hovoriť len s  námahou. Spolu s  manželkou 
listujú v objemnom zakladači, kde sú staros-
tlivo uložené všetky lekárske správy a vý-
sledky  vyšetrení.  Je  to  smutné  čítanie.

Tri mesiace v kóme
Krvácanie do mozgu, zlomená sánka, krč-
ný stavec, stehenná kosť, ruky, nohy, rebrá, 
prepichnuté pľúca, aspirovala zub do pľúc.
Petra upadla do kómy, z  ktorej sa prebrala 
až začiatkom apríla. Medzitým jej zdrôtova-
li podnebie. Po preložení z oddelenia anes-
tézie a  intenzívnej medicíny vo Fakultnej 
nemocnici v Trnave ležala na tamojšej trau-
matológii, kde jej zaviedli sondu do žalúd-
ka, keďže nemohla prijímať potravu ústa-
mi, mala zavedenú kanylu… Následne bola 
v  liečebni pre dlhodobo chorých v Trnave,
v Senior Geriatrickom centre v Modre, na chi-
rurgii v Trnave,“ vymenúva pani Bukovičová. 
Hovorí, že dcérina nehoda jej ukázala aj od-
vrátenú stranu nášho zdravotníctva. Boli si-
tuácie, keď pochybovala o správnom prístu-
pe pri starostlivosti o  svoju dcéru. Petrine 
zranenia pritom sprevádzali mnohé kompli-
kácie, zápaly močových ciest s otravou krvi, 
obojstranný zápal pľúc. Lekári jej dávali len 
10 percentnú šancu, že prežije. „My sme tiež, 
pri pohľade na ňu, občas prestávali dúfať,“ 
priznáva otec, ktorý dal v  zamestnaní vý-
poveď, aby sa mohol o dcéru po prepustení 
z  nemocnice starať. Bolo ju treba prenášať, 
kúpať, polohovať. A najmä povzbudzovať, 
aby cítila, že v tom nie je sama. 

Nevzdala som to 
Pol roka po nehode sa Petra dostala do Ná-
rodného rehabilitačného centra (NRC) v Ko-
váčovej. Úvodné röntgenové vyšetrenie ale 
ukázalo, že má zlomený krčok stehennej 
kosti a  rehabilitovať môže až po jeho ope-
rácii. „Nik ju však nechcel operovať, bolo 
to príliš komplikované. Na Kramároch nám 
navrhovali riešenie pozostávajúce z  viace-
rých operácií, to sme ale, vzhľadom na 
poranenie mozgu, považovali za príliš ris-
kantné,“ hovorí pán Bukovič. Oslovili sú-
kromnú kliniku v  Bratislave, kde by Petru
aj operovali, ale nemali zas zabezpečené
rehabilitácie. Obrátili sa tiež na ďalšie klini-
ky. Takmer dva roky po nehode, v  novem-
bri 2010, sa mladej ženy ujali na Klinike 
úrazovej chirurgie a  ortopédie Ústrednej 
vojenskej nemocnice (UVN) v  Ružomberku, 
kde jej zoperovali bedrový kĺb. „Sme veľmi 
vďační primárovi MUDr. Vladimírovi Masa-
rykovi, ktorý dal dcére nádej, že sa po 
dvoch rokoch ležania postaví na nohy,“ do-
dáva. Na znak súhlasu s  otcovými slovami 
Petra horlivo prikyvuje a  opakuje „chcem
chodiť“. Operačný tím odviedol skvelú prá-
cu, operácia bola síce mimoriadne náročná, 
ale úspešná. Po rehabilitáciách v  doliečo-
vacom centre UVN v  Ružomberku pokra-
čovala Petra v  liečbe v  NRC Kováčová. Ani 
na tamojší personál nedajú Bukovičov-
ci dopustiť. „Perfektná starostlivosť, pro-
fesionálny prístup, špičkoví odborníci,“ 
zhodujú sa v  hodnotení. Aj v  čase nášho 
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stretnutia sa Petra chystala na opakovaný 
pobyt do Kováčovej, od ktorého si sľubu-
je ďalšie pokroky. Síce s  námahou a  s  bar-
lou už dokáže chodiť, ale verí, že nohy 
i  ľavá ruka, ktorú mala donedávna úplne 
nehybnú, ju časom budú poslúchať viac.

„Nedá sa“ nepoznáme
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., uhradi-
la Petre opakovane aj liečbu v Hyperbarickej 
komore v Trenčíne. „Cíti sa po nej ako zno-
vuzrodená a aj pohybovo je na tom lepšie,“ 
hovorí pán Bukovič. S dcérou chodí dvakrát 
do týždňa na rehabilitácie do Pezinka a  zo 
svojho slovníka vypustil spojenie „nedá sa“. 
„To sa mi ľúbi, že ocino nepripustí, že niečo 
nedokážem,“ usmieva sa Petra. Obaja rodi-
čia sú vďační všetkým, ktorí im pomáhajú 
v dcérinej liečbe: MUDr. Jurkovičová, MUDr. 
Penz, MUDr. Dagmar Fuckerová a  rehabili-
tačné sestry z  Fyziatricko-rehabilitačného 
oddelenia Pezinok Cajla, primárka MUDr. 
Pikulová, MUDr. Ravasová a  rehabilitač-
né sestry z  NRC Kováčová, MUDr. Herman 
z  Hyperbarickej komory v  Trenčíne, psy-
chiatrička MUDr. Šimovičová, hlavná sestra 
z Agentúry domácej ošetrovateľskej staros-

tlivosti Šenkvice (predtým ADOS Modra) 
PhDr. Bílková a  sestra Janktová a  ďalší, pre 
ktorých je profesionálny a zároveň  ľudský 
prístup k  pacientovi samozrejmosťou. Veľ-
mi im pomohol aj starosta obce Budmerice 
Jozef Savkuliak. Veľkou psychickou opo-
rou sú pre Petru kamarátky Jarka a Evička, 
ktoré ju pravidelne navštevujú a  pomá-
ha jej aj bývalý snúbenec a  jeho rodina.

Verím, že budem chodiť bez barly
Petra je veľká bojovníčka a  vie, že chcieť 
znamená polovicu úspechu. „Je to všetko 
v  hlave,“ hovorí sympatická mladá žena 
a  dodáva „aj keď mi osud hádže polená
pod nohy, nevzdám sa. Verím, že raz budem 
chodiť bez barle.“ Keď si človek prezerá jej 
fotky po nehode, na ktorých je s  váhou 35 
kíl len samá kosť a  koža, vôbec nepochy-
buje o  tom, že to raz dokáže. Je pyšná na
to, že sa už vie sama najesť, umyť, obliecť, 
ustlať si posteľ. S  obrovskou dávkou trpez-
livosti sa krôčik po krôčiku snaží priblížiť 
k svojmu cieľu. Obľúbené bicyklovanie, kor-
čule, túry a  výlety po horách vymenila 
za dlhé prechádzky s  otcom. Spolu s  ním 
kreslí aj krásne obrázky anjelikov, ktoré
sa naučila v rámci terapie v  Kováčovej.
Každý je iný a  každý má „dušu“. A keď už 
nemôže robiť svoje vysnívané povola-
nie kaderníčky, vyčarí melír vo vlasoch 
aspoň anjelikom na svojich obrázkoch. 
Čo pre ňu dnes znamená šťastie? „Som 
šťastná, že mám takých rodičov,“ hovorí 
Petra. Mama a  otec, ktorí jej pred tridsia-
timi rokmi darovali život a  učili ju stáť na 
vlastných nohách, to s  láskou robia opäť.
                                                                 -ami-
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Končíš tento rok strednú alebo vysokú
školu? Nasledujúce riadky sú práve pre teba!
Vedel si, že za absolventov stredných škôl platí poistné štát najviac do konca prázd-
nin, teda do 31.augusta, a  za vysokoškolákov iba do dňa zloženia štátnej skúšky
(nie do promócií)? Čo potom?

poradňa

Musíš sa po ukončení školy nahlásiť v zdravotnej 
poisťovni?
NIE – ak zostaneš nezamestnaný a prihlásiš sa 
na úrade práce. Zostávaš totiž naďalej poisten-
com štátu a  oznamovaciu povinnosť splní exter-
ný subjekt. To, že si ukončil školu, za teba nahlási
zdravotnej poisťovni Ministerstvo školstva SR
a  evidenciu na úrade práce zas Úrad práce, soc-
iálnych vecí a rodiny SR.

NIE – ak  sa  hneď  po  škole  zamestnáš. Oznamo-
vaciu povinnosť za teba v  tomto prípade splní
tvoj zamestnávateľ, ktorý za teba bude odvá-
dzať poistné.

ÁNO – ak sa staneš samoplatiteľom. Zdravotné
poistenie si v  tomto prípade budeš platiť sám, 
a  preto je potrebné, aby si do 8 dní navštívil
zdravotnú poisťovňu a nahlásil jej to.
Následne budeš odvádzať poistné na príslušný
účet - v roku 2013 je to suma najmenej vo výške 
55,02 Eur.

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

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

NIE – ak po bakalárskom štúdiu pokračuješ 
v magisterskom/inžinierskom programe. Na-
ďalej za teba platí poistné štát, nemusíš ísť do
poisťovne.

Plánuješ po ukončení školy pracovať v  zahraničí 
alebo ideš na dlhodobý pobyt na viac ako 6 me-
siacov  nepretržite?
V prípade, ak sa zamestnáš a poistíš v zahraničí alebo 
v prípade, ak ideš na dlhodobý pobyt (na viac ako 6
po sebe nasledujúcich mesiacov) do zahraničia a bu-
deš tam poistený, si povinný nahlásiť zdravotnej po-
isťovni zánik verejného zdravotného poistenia na
Slovensku.

 Najskôr si však u  zamestnávateľa over, či tam 
budeš aj zdravotne poistený.

V zásade platí pravidlo, že by si mal byť pois-
tený v mieste výkonu práce.

Doklad o  tom, že si poistený v  inej krajine,
odovzdaj zdravotnej poisťovni do 8 dní (napr. 
pracovnú zmluvu, doklad o  poistení v  zahraničí, 
potvrdenie zahraničnej zdravotnej poisťovne 
o poistení, ap.).

Nezabudni, že ak budeš poistený v  inej kra-
jine, tvoj pôvodný slovenský národný preukaz
 a  európsky preukaz zdravotného poistenia mu-
síš vrátiť poisťovni.

V  prípade, ak v  zahraničí nebudeš verejne
zdravotne poistený, ale budeš tam pracovať, po-
istné si budeš musieť platiť na Slovensku.

Prerušil si štúdium?
V  čase prerušenia štúdia za teba neplatí poistné
štát. To, že si prerušil štúdium, však nemusíš na-
hlasovať zdravotnej poisťovni. Nezabudni ale,
že počas prerušenia štúdia platia pre teba rov-
naké oznamovacie povinnosti platiteľa poistné-
ho, ako sú uvedené vyššie - v prípade ukončenia
štúdia. Ak je potrebné, aby si navštívil pobočku 
zdravotnej poisťovne, prines si so sebou doklad
o  prerušení  štúdia.

       Zavolaj nám do Call centra na číslo
0850 003 003.
      Napíš nám svoje otázky mailom na
infolinka@vszp.sk.
      Zastav sa v ktorejkoľvek pobočke VšZP.
      Klikni na www.vszp.sk.

Potrebuješ ďalšie informácie? Poradíme ti!
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reportáž

Vitajte v našom Call centre
Hovorí sa, že úsmev je najkratšia vzdialenosť medzi ľuďmi. Jeho silu využívajú vo svojej každo-
dennej práci i zamestnanci nášho Call centra, ktorí sa vedia usmievať aj cez telefón. Vždy totiž 
majú na zreteli, že na druhom konci telefónnej linky je konkrétny človek, ktorý potrebuje infor-
máciu, radu alebo pomoc. Prívetivé vystupovanie, profesionálny prístup ku klientom a v hlave
hotová encyklopédia informácií z  rôznych oblastí zdravia a  zdravotného poistenia. Toto je 
charakteristická vizitka ľudí z  Call centra VšZP, ktoré sídli v Prievidzi. Nájdete ich na telefónnej 
linke 0850 003 003 alebo vám odpovedia na váš e-mail zaslaný na infolinka@vszp.sk.

V  dvoch presklených miestnostiach sa človek 
cíti ako vo včeľom úli. A zďaleka nemám na mysli
len vysoké pracovné nasadenie. Predstavte si 
25 operátorov so slúchadlami na ušiach, ktorí sa 
naraz venujú 25 klientom. „Dobrý deň, ako vám 
môžem poradiť?“ Ozýva sa zo všetkých strán.
Kým jedna operátorka vysvetľuje telefonujúce-
mu, ako si môže vybaviť prístup k  elektronic-
kým službám, ďalšia radí klientovi, ktorý stratil 
preukaz poistenca. Neverili by ste, čo všetko 
vedia o vás operátori zistiť v priebehu pár sek-
únd. „Snažíme sa vžiť do psychológie klientov. 
Každý z  nich je iný, musíme z  tónu hlasu vycí-
tiť, či porozumel, čo mu hovoríme, či je mladý,
starší, prípadne nahnevaný a zvoliť vhodnú
formu komunikácie“ – hovorí operátorka Vero-
nika Vidová. „Je to veľmi zaujímavá, ale i  zod-
povedná a náročná práca preto sa niekedy mu-
síme aj odreagovať“ – prezrádza zo zákulisia 

Táňa Ivorová. Ako ventiluje prípadný stres ona? 
„Postavím sa a  robím opičky“ – smeje sa. Vzá-
pätí už preberá ďalší hovor. “Pekný deň želám, 
moment prosím, potrebujete zistiť, či máte 
schválenú zdravotnícku pomôcku? Nech sa 
páči...“ – a  už diktuje číslo do pobočky v  Bra-
tislave. “Som jediná kvetinka v  tejto záhrade“
- predstavuje sa jediný muž v  25 člennom ko-
lektíve Call centra Ivan Benkocký, ktorý je 
„magnetom“ na rôzne kuriózne situácie. Keďže 
má jemnejší hlas, klienti neraz prepočujú jeho 
meno a  v  presvedčení, že hovoria so ženou 
končia telefonát slovami “ručičky bozkávam“. 
Priznáva, že prvý rok to bolo ťažké a klientov
„vybavoval“ aj zo sna. 
Prejsť „sitom“ v  prípade záujmu o  prácu ope-
rátora Call centra nie je jednoduché. “Ľudí si 
starostlivo vyberáme, musia prejsť konkurzom, 
musia mať schopnosť rýchlo vstrebávať nové 
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informácie a  dôležité je tiež, aby zapadli do
kolektívu“ – hovorí vedúca Call centra Ing. Iveta
Maličká. Výsledok však stojí za to. Sú kolektív, 
kde je tímová spolupráca, vzájomná podpora
a pomoc samozrejmosťou, tak ako pravidlá hry 
a  disciplína. Pozitívna energia a  nadšenie pre
prácu sú tým najlepším spôsobom na „dobíja-
nie bateriek“ – zhodujú sa všetci. „Silnou moti-
váciou je aj pochvala alebo povzbudenie od 
klientov“ – dopĺňa Daniela Dobrotková, ktorá 
pracuje aj ako supervízorka. „Vstupujeme do
ich životov pri riešení rôznych životných situ-
ácií. Samozrejme, že príjemnejšie sú tie, keď 
sa napríklad narodí dieťatko, sobáše alebo keď 
mladý človek úspešne skončí školu, ale obra-
cajú sa na nás aj v ťažkých životných situáciách, 
napríklad, keď ide o  úmrtie rodinného prísluš-
níka, exekúciu a  pod. Vtedy je niekedy ťažké 
odosobniť sa a  vnímať len ten profesionálny
rozmer našej práce“ – hovorí .  Plusy a  mínusy 
práce operátorky Call centra si v  súčasnosti 
overuje aj jedna z  nových členiek tímu Katka 
Janková. “Je to pomáhajúca profesia, pri kto-
rej sa človek stretne s  mnohými osudmi a  pre 
mňa osobne je to pekná výzva naučiť sa niečo 
nové“ – hovorí. S  týmto prístupom je určite na
najlepšej ceste zapadnúť do kolektívu, kde
platí, že nadšenie je jedným z  najsilnejších
motorov úspechu.

Zasmejme sa
Operátori nemajú pri svojej práci núdzu o situá-
cie, ktoré im vyčaria úsmev na tvári. Tu je niekoľko 
„perličiek“ z komunikácie s klientmi:

Chcela by som si urobiť tie „elektrické služby“.
Operátor: „odhláste sa z konta“, klient „...áno hneď 

budem z neho vystupovať...“.
Odpoveď klienta na otázku aký má prehliadač: 

„no predsa tú Mocarellu“.
Mám ku kúpeľnému návrhu priložiť aj „interne-

tové“ vyšetrenie?
Chcela by som zistiť svoje rodné číslo, lebo ne-

viem kde som si dala kartičku poistenca.
Operátor: „Aký prehliadač používate? Explorer 

alebo mozillu?“ odpoveď klienta „Ja používam not-
buk“.

Operátorka klientovi: „Môžete isť do Sklenených 
Teplíc“.

     Od vzniku (1.1.2006) sme vybavili 1 165 686 
hovorov a 572 540 e-mailov.
   Priemerne denne vybavíme 1030 hovorov
a cca 490 e-mailov.
     Klienti sa najčastejšie zaujímajú o otázky sú-
visiace s podmienkami zdravotného poistenia 
(50 % z celkového počtu hovorov).
     Vekový priemer zamestnancov je 35 rokov. 

Call centrum VšZP v číslach: 

Naše Call centrum môžete kontaktovať na čísle 
0850 003 003 počas pracovných dní od 8,00 do 
18,00 hodiny. Po tomto čase môžete zanechať 
odkaz s otázkou a kontaktom na vás. Pracovníci 
Call centra vám spätne zavolajú.

Ak uprednostňujete mailovú komunikáciu, na-
píšte vašu otázku na mail infolinka@vszp.sk.

Ing. Iveta Maličká
vedúca Call centra
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tipy pre vás

Chôdza za zdravím
Bejzbal, golf, lyžovanie, florbal… Viete, čo majú tieto už na prvý pohľad úplne rozdiel-
ne športy spoločné? No predsa palicu, ktorá patrí k základnému vybaveniu milovníkov 
týchto športových aktivít. Jedným z najmladších „palicových“ športov, ktorý vám chce-
me predstaviť, je aj nordic walking, v preklade severská chôdza.

Výhody nordic walkingu:

     je pre všetky generácie,
     nezaťažuje kĺby,
   oproti obyčajnej chôdzi zapojí do po-
hybu aj ruky,
     naučí nás správne dýchať,
     je nenáročný na čas,
     zlepšuje vytrvalosť,
     odbúrava stres,
     môžeme ho „cvičiť“ každý deň.

Ide o pomerne mladý rekreačný šport, ktorý 
má tri veľké prednosti – je takmer pre kaž-
dého, dá sa robiť v každom ročnom období 
a  jedinou nutnou investíciou je nákup pali-
čiek. Potom už do nordic walkingu investu-
jete len svoj čas :-). Princíp tohto atraktívne-
ho športu spočíva najmä v chôdzi. Nie je to 
však iba obyčajná chôdza, pri nordic walk-
ingu zapojíte do pohybu takmer celé sval-
stvo. Ako? Práve pomocou paličiek. Technika 
severskej chôdze má svoje špecifiká, ktoré 
je najlepšie prebrať s  inštruktorom nordic 
walkingu. Ak totiž začnete praktizovať tento 
šport bez úvodnej inštruktáže, môže sa stať, 
že výsledky sa minú účinku. Na osvojenie 
si správnej techniky severskej chôdze stačí 

podľa inštruktorov absolvovať približne 10 
hodín kurzu.
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Pomáha chrániť naše srdce 
Severská chôdza má mnoho zdravotných 
benefitov. Pri správne zvládnutej technike 
nordic walkingu dokážete už krátkou pre-
chádzkou rozhýbať viac ako 80% vašich 
svalov, čo prospieva aj vášmu srdcu. Nor-
dic walking je preto výbornou prevenci-
ou pred kardio-vaskulárnymi ochoreniami. 
Tento šport je vhodný aj pre ľudí, ktorí ne-
môžu behať či bicyklovať, teda namáhať 
si kĺby. Vďaka špeciálnym paličkám totiž 
pri severskej chôdzi prenášate časť svo-
jej váhy z nôh na ruky. Paličky vás zároveň 
počas chôdze nútia vystierať sa, takže si 
spevňujete aj chrbticu. Tým, že počas celej 
chôdze musíte zapájať do pohybu aj ruky, 
spevňujete aj tricepsy. Navyše, ak sa pre
vás stane severská chôdza pravidlom a náj-
dete si na ňu čas aspoň dvakrát do týždňa, 
budete sa už po prvom mesiaci cítiť zdra-
všie. Zlepšíte si nielen kondíciu, ale aj líniu. 
Nordic walkingom totiž dokážete spáliť až 
o 40% kalórii viac, ako pri bežnej chôdzi.

Ako na to?
Ak si myslíte, že stačí vytiahnuť lyžiarske pa-
ličky a  začať chodiť len tak po ulici, mýlite 
sa. Na tento rekreačný šport si musíte za-
kúpiť špeciálne paličky na severskú chôdzu. 
Dostanete ich vo väčších športových ob-
chodoch, kde vám predavač zároveň poradí 
aj s výberom ich dĺžky. Tieto paličky sú zväč-
ša ľahké, vyrobené z hliníku alebo karbónu. 
Sú pevné a nepružia. Na trhu sa ich cena po-
hybuje v priemere od 15 do 80 Eur. Okrem 
špecificky tvarovanej rúčky majú aj špeciál-
ny systém úchytu – akési rukavičky. Ak sa 
budete tomuto športu venovať aktívnejšie, 
budú pre vás časom zaujímavé aj špeciálne 
topánky a rukavice. Ako v každom športe, aj 
fanúšikovia nordic walkingu zakladajú rôz-
ne kluby a spolky, ktoré si vymieňajú praktic-
ké informácie a venujú sa severskej chôdzi 
pravidelne,  v skupinách. Ak ale nepoznáte 
vo vašom okolí žiadneho milovníka nordic 
walkingu a máte radi spoločnosť, skúste ta-
kéto paličky podarovať svojej susede alebo 
niekomu z rodiny :-). 

tipy pre vás
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Kam sa vybrať?
So severskými paličkami sa môžete prechá-
dzať takmer po akomkoľvek teréne. Je iba 
na vás, či si zvolíte asfaltové chodníky alebo 
lesné cestičky. Severskou chôdzou si tak mô-
žete vyplniť čas nielen po ceste z práce, ale aj 
počas víkendu pri prechádzke po čerstvom 
vzduchu v lese. Ak však vonku prší, dbajte na 
kvalitnejšiu obuv s  pevnou podrážkou. Po 
príchode domov nezabudnite paličky dosu-
cha poutierať mäkkou handričkou.

Relax alebo tréning?
Chôdzu severským štýlom odporúčajú pro-
fesionáli zaradiť do svojho programu aspoň 
raz do týždňa, a to od 60 do 90 minút. Účin-
ne pritom spaľujete kalórie a  trénujete aj 
svoje srdce. Ak ale nie je vaším cieľom chud-
núť, ale hľadáte nenáročný šport pri ktorom 
si potrebujete skôr oddýchnuť a  vyvetrať 
hlavu, nordic walking je pre vás ideálnou 
voľbou. Výhodou je, že si sami, rýchlosťou 
chôdze, zvolíte také tempo, aké vám vyho-
vuje. Ak sa teda po ťažkom dni v  práci vy-
beriete na pokojnú, pomalú prechádzku 
s nordic walkingovými paličkami, načerpáte 
energiu a psychicky si oddýchnete. 

Na čo si dať pozor?
  Presvedčte sa, že používate nordic wal-

kingové palice, nie trekingové.
  Na začiatku zvoľte pomalšie tempo a sús-

treďte sa na správnu techniku.
   Telo držte po celý čas vzpriamene.

Nezabudnite zhlboka dýchať, pomôže
vám k tomu aj rozprávanie.

Pozor na nevhodnú obuv – šľapky alebo
sandále radšej nechajte doma.

Nezabudnite na prísun tekutín.
Poraďte sa pred prvou severskou chô-

dzou so skúseným inštruktorom.

tipy pre vás

Vedeli ste, že:

     Nordic walking k nám prišiel z Fínska?
     Už počas jednej hodiny severskej 
chôdze spálite priemerne až 600 kcal?
 Nordic walking učaroval najviac ľu-
ďom po štyridsiatke?
     Je ku kĺbom šetrnejší ako jogging?
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predstavujeme

Vyhradené len pre ženy

Už ste počuli o  kruhovom tréningu, ktorý
bol vyvinutý špeciálne pre ženy? Značka 
Mrs.Sporty predstavuje unikátnu koncep-
ciu tréningov pre ženy všetkých vekových 
kategórií. Za 30 minút si dokážete precvičiť 
všetky hlavné svalové skupiny, zlepšiť
kondíciu i  koordináciu pohybov a  násled-
ne stratiť nejaké tie kilá i  centimetre navy-
še. Celkom dobrá motivácia, čo poviete?
Nehovoriac o  tom, že pravidelné cvičenie
znižuje riziko vysokého krvného tlaku, spev-
ňuje svalstvo, ktoré chráni chrbticu a  kĺby,
pozitívne ovplyvňuje psychiku a  posilňu-
je imunitný systém.
V  klube Mrs.Sporty v  Bratislave, ktorý ve-
die Jana Bielik, podnikateľka roka 2012, sa 
stretávajú ženy, ktoré chcú pre seba niečo 
urobiť. „Výhodou kruhového tréningu je, že
je skutočne pre ženy v  každom veku a  vô-
bec nezáleží na tom, či niekedy predtým 
cvičili, alebo v  akej sú kondícii,“ vysvetľuje
Jana Bielik. V  klube sú totiž hydraulické
tréningové stroje, ktoré sa automaticky pri-
spôsobia schopnostiam každého užívateľa. 
„Zárukou úspechu je cvičiť 2-3 krát do týž-
dňa,“ hovorí trénerka Jana Bielik. Podľa nej 

Čo ich privádza do klubu Mrs.Sporty?
Jana Sklenárová, vek 52 – „Prišla som si 
to tu pred dvoma rokmi len vyskúšať a  už 
som zostala. Snažím sa udržať si líniu, lebo 
v mojom veku už tie kilá nejdú tak dole. Je 
tu rodinná atmosféra, kopec zábavy a super 
baby. :-)“
Darina Schwarzová, vek 46 – „Nechcem 
kamuflovať‚ michelinku :) na bruchu dlhými 
svetrami. Dám si rifle, tričenko a idem…“
Aďa Rojíková, vek 49 – „Chodím sem preto, 
aby som zdravotnej poisťovni šetrila peniaze 
:-) Ale vážne… Cvičením odbúravam stres, 
zlepšil sa mi tlak, všetkým vrelo odporúčam.“
Viera S., vek 50 – „Zdravotne mi to veľmi po-
máha. Navyše, 20 rokov som nevidela pani 
Bielik, s  ktorou sa dávno poznáme, a  tu sa 
popri cvičení môžeme aj zabaviť.“
Ľudmila Heglasová, vek 49 – „Páči sa mi, že 
je to iba pre ženy, že sa nám trénerka venuje. 
Mala som zdravotný problém s rukou a cvi-
čenie mi veľmi pomohlo. Je to pre mňa aj 
relax.“
Dagmar Divišová, vek 50 – „Chodím sem 
kvôli sebe, aby som mala kondičku. Ne-
chcem chudnúť, ale skôr spevniť svalstvo. 
Často sem z  práce idem doslova z  nohy 
a nohu a po pol hodine cvičenia odchádzam 
ako znovuzrodená.“
Alena M., vek 51 – „Super je, že sa tu žiad-
na z  nás na nič nehrá, nehanbí sa za svoju 
celulitídu či centimetre navyše… A  okrem 
toho, my baby si tu vieme aj dobre pokecať 
o deťoch, o  svokrách, o  receptoch, a  ešte 
o všeličom inom… :-) Sme tu skrátka super 
babinec.“

Poistenky VšZP majú v  Mrs.Sporty v  Bra-
tislave, Bajkalská ul. 9/A Promenáda Tri 
veže, 10 % zľavu.

ženám vyhovuje aj to, že si tréning vybera-
jú podľa svojich časových možností a  nála-
dy. Jednoducho prídu, hneď sa môžu zara-
diť do kruhu, odcvičiť si a ísť. 
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rozhovor

Tamara Heribanová
Počúvaj svoje srdce, nikto iný ti lepšie neporadí
Je aktívna spisovateľka, redaktorka, moderátorka, ale aj cestovateľka. Už v sedemnástich ro-
koch bola v susednom Rakúsku ocenená za jej poviedku. Vyšli jej tri knihy - romány Predavačky 
bublín, Bola to len láska a kniha pre deti s názvom Misia Eva, prísne tajné. Jej poviedky boli 
uverejnené v  zbierkach Příběhy ve znamení touhy a V  dobrom a  v  zlom a  ešte horšom. Je 
členkou Slovenského centra PEN a ambasádorkou projektu Knihobežník. Vo voľnom čase sa 
venuje cestovaniu, umeniu v akejkoľvek forme a svojim blízkym.

Vo vašom životopise v knihe Misia Eva je 
napísané, že dnes okrem varenia a peče-
nia píšete, a to všade a kdekoľvek. Pre-
zraďte, čo máte momentálne rozpísané?
Momentálne prežívam celkom krušné ob-
dobie, pretože mám veľa čítačiek, besied 
na základných, stredných školách, v knižni-
ciach s poslednou knihou Misia Eva, prísne 
tajné. Minulý mesiac táto knižka získala v či-
tateľskej ankete Knižnej revue tretie miesto, 
a tiež ocenenie Najkrajšia kniha Slovenska 
2012 v kategórii literatúra pre deti a mládež. 

Vizitka: Tamara Heribanová

Vek: 28
Obľúbená kniha:
Krista Bendová – Opice z našej police
Obľúbená farba: čierna
Zatiaľ nesplnený sen:
stať sa matkou a mať šťastnú rodinu
Životné krédo:
Počúvaj svoje srdce, nikto iný ti lepšie 
neporadí



rozhovor
Pre vydavateľa a ilustrátorku Petru Hilbert 
a,  samozrejme, aj pre mňa je to príjemný 
pocit a  veľmi sa z  toho tešíme. V  hlave si 
nosím ďalšiu knihu pre deti, ktorá je vymy-
slená od začiatku do konca. Okrem stretnutí 
s  čitateľmi sa snažím dopísať pokračovanie 
knihy Bola to len láska, ktorá vyšla minulý 
rok v lete, a písanie prózy sa mi celkom fajn 
darí kombinovať s  redakčnými článkami.
Niekedy mám pocit, že sa všetko točí okolo 
písania. Keby ste mi neohlásene skontro-
lovali obsah kabelky, určite by ste v nej na-
šli desiatky popísaných papierikov. Rukou 
si totiž zapisujem rôzne dialógy, situácie,
momenty.

Neustále dokážete niečím prekvapiť. Kde 
alebo v čom najčastejšie čerpáte nápady? 
Podľa mňa všetko, čo človek vidí, počuje, za-
žije, cíti, všetky tie krásne momenty, všetky 
tie sklamania sa v ňom zhromažďujú a  jed-
ného dňa, ak ich chce a môže vypustiť, tak 
sa, i keď trochu pretransformovane, zúročia 
a vyplávajú na povrch, na papier. Jedna vec 
je inšpirácia a  vnútorná túžba písať, druhá 
vec je trpezlivosť, vytrvalosť, ktoré sú pri 
písaní nevyhnutnosťou. Patrí k tomu redigo-
vanie, neúnavné znovunachádzanie lepších 
alternatív, niekedy mám pocit, že po toľkom 
čítaní a brúsení textu viem už určité pasáže 
naspamäť. Všetko vzniká v  autorovej hlave, 
ku každej vete má autor hlboký vzťah. A nie-
kedy sa stane, že postavy ožijú a autor musí 
ešte aj s nimi hľadať kompromisy ako budú 
v texte žiť, ako to s nimi celé dopadne.

Ste aktívnou novinárkou, spisovateľkou,
pohybujete sa aj vo svete módy. Ktoré za-
mestnanie  vás  najviac  vystihuje?
S  tou kategorizáciou mám sama problém. 
Venujem sa a  vždy som sa aj venovala via-
cerým veciam súčasne. Pred mesiacom som 
mala na starosti stajling jednej veľkej mód-
nej prehliadky, ale stajlistka určite nie som. 
Inokedy som prekladala texty do slovenči-
ny, ale ani prekladateľkou nie som. Ťažko 
povedať presne, ale prácu novinárky robím 

už desať rokov, vyštudovala som to, takže 
asi najbližšie mám k žurnalistike a literatúre. 
A pokiaľ ide o módu, je to aj môj koníček, ale 
opäť aj súčasť profesijného života. 

Dá sa opísať váš bežný deň?
Každý deň je iný, na jednej strane je veľkou 
výhodou, že nezažívam stereotyp, keďže 
musím byť v  strehu s  jemne zvýšenou hla-
dinou adrenalínu, na druhej strane je veľkou 
výzvou pokoriť stresové momenty, ktoré 
moja práca prináša. Keď však píšem prózu, 
potrebujem sa koncentrovať, a  akoby ule-
tieť do toho fiktívneho sveta. Vtedy si rezer-
vujem niekoľko dní, ak nie týždňov a  som 
tak trochu vnútorne odcestovaná. Vtedy so 
mnou nie je veľmi reč, za počítačom som od 
rána do noci. 

Aké je to mať známych rodičov? Má to viac 
plusov alebo mínusov? 
Už som na túto otázku toľkokrát odpove-
dala, že dnes viem len to hlavné. Je dobré 
mať rodičov, ktorých si dieťa váži a  miluje. 
To je náš prípad, keďže máme pekný vzťah, 
ktorý sa budoval celý život, a ktorému nikdy 
nechýbala otvorenosť a dôvera. Rodičov ne-
vnímam ako mediálne známych, poznám 
ich totiž z iného uhla pohľadu. Mamu vidím 
ako ženu, ktorá mi poriadne naloží na tanier, 
spýta sa či mi chutí, keď som chorá donesie 
banány a sedí s tatinom pri posteli. Som na 
nich hrdá preto, že sa vždy snažili o to, aby
zo  sestry  a  mňa  vychovali  slušných  ľudí.
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Ide leto, čas oddychu a dovoleniek, chys-
táte  sa  niekam  oddychovať  aj  vy?
Rada by som ešte lepšie spoznala Slovensko, 
ak by to teda išlo, dovolenku by som rada 
strávila u  nás. Včera som bola v  Komárne 
a  cestou tam som sa cítila ako vo  sne. Vy-
rastala som u  babičky na dedine, milujem 
vôňu pôdy, čerstvo natrhaných rajčín, ma-
lebné obrazy spojené s vidiekom. 

Precestovali ste kus sveta, napísali ste nie-
koľko cestopisov, ktorá krajina vás zaujala 
najviac?  Prečo?
Najradšej mám Slovensko, bývala som ale aj 
v holandskom Utrechte a spôsob života tam 
mi veľmi vyhovoval. Možno to bolo tým, že 
Holanďania sú priamočiari, hrdí, nestavajú 
na piedestál hodnôt mamon. Generálny ria-
diteľ má podobný bicykel ako upratovačka, 
radšej investuje do čerstvej zeleniny na trhu, 
kvalitných rýb, do zážitkov, ako do prestíž-
nych značiek. Z  precestovaných krajín ma 
veľmi očarilo aj Thajsko, boli sme na viace-
rých miestach, rada by som sa ešte išla po-
zrieť k hraniciam s Kambodžou. A istotne na 
mňa zapôsobila aj energia ľudí na Kube, kde 
sme bývali u  miestnych v  takzvaných „casa 
particulares“. 

Pri vašich cestách ste teda navštívili aj kra-
jiny, ktoré už zdravotne potrápili nejedného 
našinca. Nebáli ste sa nejakých ochorení? 
Musím sa priznať, že po príchode z  Kene 
som nadobudla strach, až jemnú paniku.
Cestovala som totiž po osadách v  regióne 
Mara River, boli sme aj v  najväčšom afric-
kom slume Kibera, kde žije odhadom vyše 
jeden a  pol milióna obyvateľov. Najväčším 
problémom v slume je, samozrejme, prístup 
k pitnej vode a veľmi zle, alebo skoro vôbec 
neriešená kanalizácia. Miestami splašky voľ-
ne tečú pomedzi chatrče a hrdzavé kusy ple-
chov. V Thajsku sme takisto navštívili dediny, 
kam noha turistu vkročí len málokedy. Podľa 
mňa však platí, že ak si človek dáva pozor
a je ako tak ostražitý a  zodpovedný, znižu-
je riziká. 

Naša zdravotná poisťovňa sa v tomto ro-
ku snaží zvýšiť povedomie ľudí o prevencii 
a preventívnych prehliadkach. Priznáte sa 
nám, či patríte medzi tých zodpovednej-
ších,  ktorí  nezanedbávajú  prevenciu?
Myslím si, že nie som ukážkový výstavný kus, 
ale v  otázke prevencie nie som ani úplný 
ignorant. Problém je, že častokrát, a  to ho-
vorím najmä z  vlastnej skúsenosti, máme 
pocit, že všetko je dôležitejšie ako preven-
tívne prehliadky a  lekára navštívime až keď 
sa ozve naše telo. To nie je správne, takže aj 
ja by som sa mala v  tomto smere polepšiť, 
pretože ako sa hovorí, kvapka prevencie je 
hodná litra medicíny.

rozhovor



Netajíte sa tým, že pravidelne varíte a pe-
čiete. Skúšate vždy niečo nové, alebo sú to
skôr overené recepty babičiek?
Už sa mi stalo, že som si so slzami v očiach 
pýtala v  telefóne radu od babičky, keď mi 
niečo nevyšlo a  hostia boli predo dvermi. 
Veľa receptov mám od maminy, veľa od ba-
bičky, niektoré recepty vyskúšam na zákla-
de časopisov alebo kníh a rada experimen-
tujem. Stále som ešte na začiatku, varím 
a pečiem s láskou, to je celkom dobrý pred-
poklad, aby to potom ostatným chutilo. 

Prezradíte našim čitateľom aj nejaký váš
zaujímavý  zdravý  recept?
Predovšetkým si myslím, že zdravé je všetko 
jedlo, ktoré je konzumované s chuťou a po-
tešením. Keď niečo jeme s pocitom výčitiek 
svedomia, alebo jedlo vnímame ako neskor-
šie tukové vankúšiky, nemôže nám to pad-
núť na úžitok. Celkom fajn a úplne jednodu-
ché je pečené malinové kura. Umyjeme ho, 
pod kožu v  oblasti pŕs a  stehienok vtrieme 
malinový džem, opatrne, aby sme kožu ne-
pretrhli. Dovnútra kuraťa vložíme jeden až 
dva citróny (najlepšie bio alebo obyčajné 
bez šupky) a fixujeme ich zviazaním stehie-

nok. Osolíme, na vrch preložíme pár plátkov 
prosciutta alebo schwarzwaldskej šunky 
(pokojne aj slaninky), pečieme v  zatvore-
nom pekáči na približne 180 stupňoch. Po 
dvoch hodinkách otvoríme pekáč, zhodí-
me chrumkavé prosciutto a 10 minút pred 
dopečením potrieme vodou zmiešanou so 
soľou, aby bolo kuriatko chrumkavé. Citróny 
vyhodíme, určite ich nekonzumujeme! Po-
dávame s  novými petržlenovými zemiakmi 
a šalátom s avokádom.

Vo vašom spisovateľskom portfóliu máte
poviedky, cestopisy, romány, pribudne k
nim  niekedy  aj  Tamarina  kuchárka? 
Uvidíme, nič nie je vylúčené :-). Ale ešte sa 
mám čo učiť, takže ak áno, tak minimálne 
o desať rokov. Nebola by však s modernými 
receptmi, ale skôr s našimi tradičnými, i keď 
načo takú písať, keď sa to fantasticky podari-
lo Silvii Pilkovej. Jej knihy Poklady slovenskej 
kuchyne som krstila s  pánom Bednárikom 
a už som aj niekoľko receptov vyskúšala. Je 
to naozaj veľmi pekná publikácia. 

Má Tamara Heribanová aj nejaké zlozvyky?
Samozrejme, že mám a  kopec. Ale človek 
je tu na to, aby na sebe celý život pracoval 
a snažil sa byť lepším. Takže sa snažím aj ja 
a verím, že sa to so mnou dá vydržať. :-)

Akú by ste si dali sama sebe poslednú otáz-
ku v rozhovore? Samozrejme si prosíme aj 
odpoveď :-) …
To ste ma zaskočili, priznám sa. Možno by 
som sa ku koncu spýtala samej seba, čo by 
som zaželala všetkým, ktorí si v tejto sekun-
de čítajú túto vetu. A  ja by som odpoveda-
la, že im želám najmä zdravie, keďže zdravý 
má tisíc prianí, chorý len jedno. A potom
by som im popriala, aby sa im tie priania pl-
nili, a aby ich bavil život.

Rozhovor pripravila
Dana Gašparíková
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spoločenský  kútik

Správne znenie tajničky z predchádzajúceho čísla časopisu Partnerstvo: Nezabudnite sa objednať na preventívnu prehliadku.

Vyžrebovaní výhercovia: 
1. cena – Balíček výživových doplnkov stravy zo zdraviu prospešných húb a rastlín od spoločnosti Terezia Company
+ podpisovú kartu Petra Sagana vyhrala Jarmila Baričáková.
2. cena – Prípravky Daylong - ochrana pred slnečným žiarením + podpisovú kartu Petra Sagana vyhrala Alena Molčanová.

Súťažiaci dáva týmto súhlas VšZP na spracúvanie osobných údajov prostredníctvom VšZP alebo sprostredkovateľa za účelom vylo-
sovania 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

Poistenci VšZP, ktorí správne vyplnia tajničku, budú zaradení do žrebovania o nasledovné ceny:
1. cena - Dlhotrvajúci repelentný sprej na odpudzovanie kliešťov, komárov, ovadov a múch od spoločnosti Spirig. 
2. cena - Balíček zubných pást Enzycal.
3. cena - Balíček reklamných predmetov od VšZP.

Správnu odpoveď pošlite do 31.7.2013 na adresu: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Generálne riaditeľstvo, Referát 
komunikácie,  Mamateyova  17,  P.O.BOX  41,  850  05  Bratislava  55.

Podpis........................................
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Enzycal je zubná pasta pre dospelých. V množstve vo veľkosti 
hrášku a pod dohľadom rodiča ju však môžu používať aj deti.

Zubná pasta ENZYCAL
 posilňuje prirodzenú obranyschopnosť ústnej dutiny

 znižuje tvorbu áft

 neobsahuje dráždivú látku SLS

 je vhodná aj pre celiatikov

Vedeli ste, že menej peny
znamená čistejšie zúbky?

- ubytovanie s plnou penziou
- nápoj na privítanie
- lekárska  konzultácia
- do 30 lieč. procedúr / týždeň
- zdarma fitnes, skupinové 
  cvičenia a animačné aktivity

Pobyt „Letná liečba“

už od 60 EUR/ osoba/ noc

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

Slnečný balík

- 4 x ubytovanie s polpenziou
- nápoj  na privítanie
- košík ovocia pri príchode
- piknikový kôš
- lekárska konzultácia
- 6 liečebných procedúr / pobyt

už od 200 €/ osoba/ pobyt

Rezervácie: 033 775 77 33  
booking@spapiestany.sk
piestany.danubiushotels.com

Špeciálna ponuka pre čitateľov časopisu Partnerstvo 
20% zľava na pobyt! Pri rezervácii zadajte heslo Partnerstvo   
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