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Niekde som čítala, že najcennejšie miesta na svete, 
na ktorých môžete byť, sú: v  niečích myšlienkach, 
modlitbách a  v  srdci… Tak si hovorím, že s  týmto 
vedomím sa môžete vybrať na dovolenku kdekoľvek 
a môžete si byť istí, že bude stáť za to :). 
V  každom prípade nás poteší, ak si na dovolenku 
pribalíte aj náš časopis. Zrejme ste si už na prvý 
pohľad všimli, že toto číslo Partnerstva je trochu iné 
ako tie predchádzajúce. Áno, „zaodeli“ sme ho do 
nového šatu, ale pokiaľ ide o obsah, nájdete v ňom 
všetky svoje obľúbené rubriky.
Nepočítala som to, ale asi najskloňovanejším slo‑
vom v  tomto čísle je slovo srdce. Nie je to náhoda, 
časopis sme totiž pripravovali súbežne s  najnovšou 
kampaňou VšZP zameranou na prevenciu cievnej 
mozgovej príhody, ktorá vám dokáže v  priebehu 
niekoľkých minút zmeniť celý život.  dozviete sa, 
ako včas rozoznať príznaky tohto ochorenia a  ako 
poskytnúť pacientovi prvú pomoc. Spolu s  hercom 
a mímom Jurajom Benčíkom vám rozpovieme príbeh 
známeho herca Pavla mikulíka, ktorého mozgová 
príhoda postihla na vrchole jeho hereckej kariéry. 
Štvornásobný majster sveta vo fitness Štefan Orosz 
vám poradí, aké cvičenia sú dobré na srdce, a v rámci 
zdravej výživy vám tentoraz „naservírujeme“ belugu. 
Srdce, aj keď v  inej podobe, nájdete aj v  rozhovore 
so spevákom Adamom Ďuricom, ktorý vám okrem 
iného prezradí, komu najčastejšie skladá piesne a kde 
čerpá inšpiráciu pre svoju hudbu. 
Verím, že z  pestrého obsahu časopisu si vyberie  
každý, napokon, písali sme nielen o  srdci, ale i  so 
srdcom :).
Pekné leto plné nezabudnuteľných zážitkov, oddychu 
a zábavy vám želá
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aktuality
svetový deň darcov krvi
14. júna oslávili Svetový deň darcov krvi všetci 
tí, ktorí vedia, aké je dôležité pomáhať iným. 
Tento deň patril aj mnohým zamestnancom 
VšZP, ktorí sú už roky pravidelnými darcami krvi 
a  zúčastňujú sa nielen na individuálnych, ale 
i  na skupinových odberoch, organizovaných 
v  spolupráci s  Národnou transfúznou službou 
priamo na pracoviskách VšZP. Každoročné 
odbery krvi sa už stali tradíciou napríklad  
v Krajskej pobočke v Žiline. V  tomto roku sa 
darovanie krvi uskutočnilo začiatkom apríla 
a  krv darovalo celkovo 25 zamestnancov 
a  ich rodinných príslušníkov. Väčšinou išlo  
o „skalných“ darcov, ktorí práve týmto odbe‑ 
rom prelomili hranicu na získanie niektorého 
z  ocenení Slovenského Červeného kríža, teda 
bronzovej, striebornej a  aj zlatej Janského 
plakety. Úžasnú atmosféru tejto peknej akcie 
umocňoval skvelý pocit, že nie sme len za‑ 
mestnancami zdravotnej poisťovne, ktorá 
zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, ale najmä 
ľudia, ktorí pomohli iným ľuďom. 

všZP na výstave ZdrAvý 
životný štýl 
Čoraz viac ľudí si uvedomuje, že spôsob života významne 
ovplyvňuje naše zdravie. Odborníci dokonca hovoria, že 
v priemere sa na ňom životný štýl podieľa až 80 percentami 
a len 20 percent ovplyvňuje dedičnosť a zdravotná starost‑
livosť. Aj preto VšZP dlhodobo podporuje zdravý životný 
štýl svojich poistencov. Potvrdila to aj svojou aktívnou 
účasťou na 17. ročníku výstavy v Trenčíne zameranej na 
zdravie, relax a vyváženosť osobnosti. V dňoch od 8. do 
11.  4.  2015 si jej návštevníci mohli pozrieť prezentáciu 
výrobkov zdravej výživy, prírodných liečiv, prírodnej koz‑
metiky a bio produktov. VšZP prišla na výstavu s  posol‑
stvom  „Prevencia ako životný štýl“ a záujemcom ponúkla 
merania komplexnej analýzy ľudského tela, možnosť urobiť 
si testy na viaceré civilizačné ochorenia, prípadne získať 
cenné informácie z oblasti zdravotnej starostlivosti i zdra‑
votného poistenia. Tí, ktorí navštívili náš stánok, ocenili 
našu prítomnosť na výstave v Trenčíne a  my sa tam opäť 

darcovia vo všZP
Pravidelné odbery krvi sú samozrejmosťou aj 
na Generálnom riaditeľstve VšZP v Bratislave, 
ktoré sa na mobilnú transfúznu stanicu pre‑
menilo 24. 3. 2015. ušľachtilú myšlienku dar‑
covstva krvi spolu so zamestnancami gener‑
álneho riaditeľstva osobne podporil aj gener‑
álny riaditeľ marcel Forai, ktorý je dlhoročným 
darcom krvi. 
V  nemocniciach je krv potrebná stále. Úrazy, 
dopravné nehody či choroby si totiž nevy‑
berajú dovolenku. myslite na to, prosím, ak 
môžete, aj počas letných mesiacov, počas 
ktorých prichádza na transfúzne stanice 
menej darcov ako obvykle. Ten dobrý pocit 
stojí za to!

unihry
„Život sa často prirovnáva k hre, ktorú chce každý vyhrať. No 
nie vždy to tak býva. A preto vyhrávaj, prehrávaj, ale nikdy sa 
nevzdávaj.“ Táto výzva opäť oslovila desiatky mladých ľudí, 
ktorí sa 1. mája stretli v areáli FTVŠ v Bratislave na 7. ročníku 
obľúbených uNihier. Súťažilo sa v rôznych kategóriách: fut‑
bal, beachvolejbal, tenis, florbal, aerobik maratón, streetbal 
a  ďalších, ale i  v  šachu či stolnom futbale. Skvelá nálada  
a množstvo sprievodných podujatí dotvárali neo‑
pakovateľnú atmosféru tejto „oslavy radosti zo života 
a  športového zápolenia“. Zvíťazil totiž každý, kto si túto 
príležitosť nenechal ujsť. Podujatie opäť podporila aj 
Všeobecná zdravotná poisťovňa. V jej stánku mali účast‑
níci i návštevníci uNihier možnosť otestovať svoje zdravie, 
dozvedieť sa odhad svojho biologického veku a získať rôzne 
informácie týkajúce sa zdravia i zdravotného poistenia. 
Akciu hodnotíme školským známkovaním na výbornú.



anketa

katarína štumpfová, tanečnica
Svoje srdce si chránim zdravou stravou a pravidelným pohybom. 
K tomu, aby som sa cítila fit, nesmie chýbať tiež 8 hodín spánku 
a sem‑tam si doprajem pohár dobrého červeného vína. 

juraj benčík, herec 
Snažím sa striedať záťaž s oddychom a aktívnou 
relaxáciou v dostatočnom pomere. Pravidelne 
absolvujem vyšetrenia u lekára a bol som dokonca 
pred nástupom do angažmánu v cirque du Soleil 
na vlastnú žiadosť aj na klinike kardiovaskulárnych 
chorôb na Kramároch v Bratislave, aby som si 
dal srdce otestovať u našich najrenomovanejších 
odborníkov a zistil tak jeho stav. Po päťdesiatke sa 
tam chystám opäť. Aby som vedel, ako na tom som 
a ako sa mám o svoje srdce starať ďalej.

lenka šoóšová, moderátorka   
možno to bude znieť paradoxne, no som si istá, že 
môjmu srdcu prospieva vek, materstvo i nedosta‑
tok času :‑). mám na to prozaické dôvody: Nebojím 
sa, že budem mať srdce zlomené. Trošku mám už 
v živote upratané. cvičím efektívne a užívam si 
to. Pretože ako mamina mám na pohyb presne 
vymedzený čas. A to si potom začnete vážiť aj tucet 
brušákov :‑). cukrujem a solím primerane. Ak ste 
autorom kuchárskej knihy pre deti, začnú vám všetci 
„nakúkať“ do hrnca. A to si potom cheeseburger 
nedovolíte. Zaľúbila som sa do zeleného čaju. 
Pretože ak vstávate o 3.00 do práce, variť kávu nie 
je čas ani chuť. Som zamilovaná. mám pocit, že toto 
mi akosi komplexne prospieva. Väčšinou od únavy 
zaspávam dávno pred polnocou. S mojím synom :‑). 
Nestresujem sa pre ľudí, ktorí za to nestoja. A ak áno, 
netrvá to dlho. Nemám na to čas.

ako si chránite svoje srdce?

igor bukovský, lekár
Stravujem sa zdravo, športujem, 
dbám o dostatok vitamínu d  
a otváram ho iba tomu a vtedy, 
keď to za to stojí. 

FOTO: Ivona Orešková FO
TO

: T
om

áš
 Tu

rzo

FO
TO

: L
ýd

ia 
Ju

šk
ov

á, 
EM

MA

cievna mozgová príhoda – cmP  (apoplexia, 
iktus), alebo ľudovo povedané porážka, je 
náhla, potenciálne život ohrozujúca príhoda, 
ktorá je výsledkom kritického zníženia až 
prerušenia krvného zásobovania postihnutej 
oblasti mozgu. To následne vedie k rýchlemu 
odumieraniu mozgového tkaniva. Najčastejšie 
je cmP dôsledkom uzavretia niektorej mozgo‑ 
vej tepny alebo zakrvácania do mozgového 
tkaniva v dôsledku prasknutia mozgovej tepny.

„V posledných troch rokoch sa v  rámci pod‑
pory prevencie VšZP snaží cielene reagovať 
na  znepokojujúce štatistiky, ktorých súčasťou 
sú aj naši poistenci. Ak vieme, že na ochorenia 
srdca a  ciev zomiera u  nás viac ako každý 
druhý občan, je prirodzené, že s  tým chceme 
niečo robiť,“ hovorí generálny riaditeľ VšZP ing. 
marcel Forai, mPh, na margo najnovšej pre‑
ventívno‑osvetovej kampane. 

cievna mozgová príhoda v číslach

cievna mozgová príhoda je 

druhá najčastejšia 
príčina smrti

50 % pacientov postihnutých cievnou 
mozgovou príhodou do mesiaca zomiera a 

druhých 50 % sa stáva invalidnými

výskyt mozgových príhod je v súčasnosti

2-krát vyšší ako výskyt závažných 
srdcových infarktov vrátane chorých, ktorí 

na infarkt zomierajú v prvých minútach 
príhody

 
na Slovensku zomiera na cievnu mozgovú 
príhodu takmer  každá ôsma žena  

a každý desiaty muž

odhaľme včas 
srdcovú arytMiu

cievna mozgová príhoda (cmP) sa stáva 
dominantným problémom srdcovo‑cievnej 
medicíny v celom rozvinutom svete a Sloven‑ 
sko nie je výnimkou. ročne u  nás podľa 
prof. mudr. roberta hatalu, cSc., prednostu 
Kliniky kardiológie a  angiológie Národného 
ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s.,  
a Slovenskej zdravotníckej univerzity, hovoríme 
o cca 20‑tisíc prípadoch. mozgové príhody ma‑ 
jú multifaktoriálne príčiny. Tými najdôležitej‑ 
šími sú vysoký krvný tlak, ateroskleróza ciev 
a srdcová arytmia. 

lekáR Radí

|	ing. marcel Forai, mPh



najčastejšia srdcová 
arytmia sa volá fibrilácia 
predsiení a na Slovensku spôsobuje asi tretinu 
všetkých cievnych mozgových príhod, teda asi 
6 ‑ až 7‑tisíc mozgových infarktov. Prof. hatala 
na základe posledných štatistík odhaduje, že na 
Slovensku žije minimálne  100‑tisíc pacientov 
s  fibriláciou predsiení. „Na zistenie tejto aryt‑
mie, o  ktorej 70 % pacientov ani nevie, net‑
reba žiadne drahé a  komplikované metódy, 
stačí jednoduché EKG,“ hovorí uznávaný 
odborník, ktorý oceňuje, že najnovšia aktivita 
VšZP v  oblasti prevencie je zameraná práve 
na cievnu mozgovú príhodu. Podobné kam‑
pane už podľa neho úspešne prebehli vo via‑ 
cerých krajinách západnej Európy, napríklad vo 
Švédsku alebo vo Veľkej Británii, kde sa tvárou 
takejto kampane stal zdanlivo asi najzdravší 
muž, akého si vieme predstaviť – James Bond 
alias herec roger moore. Aj on totiž utrpel 
komplikácie v dôsledku fibrilácie predsiení. 

„Ak vám aj lekár zistí arytmiu, máme pros‑
triedky, ako minimalizovať riziko takejto 
cievnej mozgovej príhody, ktoré sú veľmi efek‑
tívne a  znižujú to riziko asi o  tri štvrtiny. Ak 
teda hovoríme o 7‑tisíc prípadoch mozgových 
príhod z dôvodu fibrilácie predsiení a všetkých 
pacientov s  fibriláciou predsiení by sa nám 
podarilo zachytiť a liečiť, mohli by sme zabrániť 
možno 5‑tisíc prípadom mozgových príhod. 
Ak uvážime, že na Slovensku zomiera ročne 

nové preventívne vyšetrenie 
pre poistencov všzp
Od 1. 7. 2015 zavádza VšZP nový výkon, ktorý bude 
uhrádzať všeobecným lekárom pre  dospelých. 
mudr. Beata havelková, mPh, z  VšZP 
spresňuje. „ide o  vyšetrenie zamerané na  iden‑
tifikáciu rizikových faktorov cievnej mozgo‑ 
vej príhody  (ateroskleróza, vysoký krvný tlak, 
poruchy rytmu srdca, fajčenie, zlá životospráva, 
nadmerná konzumácia alkoholu, nedostatok 
pohybu a nadmerný stres) a vyhodnotenie špe‑
ciálneho dotazníka rizikových faktorov. To zna‑
mená, že lekár sa v  rámci vyšetrenia cielene 
zameria na rizikové faktory: zistí, či pacient 
má pravidelný pulz, potvrdí alebo vylúči aryt‑
miu, zohľadní vek pacienta, prípadný výskyt 
mozgovej príhody v  rodine a  pod. a  v prípade 
nepriaznivého výsledku pošle pacienta na ďalšie 
odborné vyšetrenie, čím dochádza k včasnej 
diagnostike potenciálneho ochorenia.“

aké sú príznaky mozgovej 
príhody?
Pacient pociťuje náhle tŕpnutie, ochabnutosť 
alebo nevládnosť svalov na tvári, ruke, nohe, 
typicky na jednej strane tela, môže byť zmätený 
a  ťažko alebo nezrozumiteľne rozpráva, má 
poruchy videnia na jedno alebo obe oči, náhla 
prudká bolesť hlavy bez zjavnej príčiny, náhle 
problémy s  chôdzou či udržaním rovnováhy, 
úporné závraty. Ak spozorujete u  seba alebo 
u niekoho vo svojom okolí niektorý zo spomín‑
aných príznakov, nepodceňujte ho, aj keby 
trval len pár minút! 

prvá pomoc
Je jednoduchá. Okamžite vyhľadajte lekársku 
pomoc! Čas je pri cievnej mozgovej príhode 
veľmi dôležitý. Pamätajte,  čím skôr bude 
pacientovi poskytnutá odborná pomoc, tým má 
väčšie šance na prežitie a  úspešnú liečbu bez 
trvalých následkov. Preto nečakajte a okamžite 
volajte záchranku prípadne pacienta odvezte 
do nemocnice!

•	 Ochorenia srdca a ciev ohrozujú každého 
z nás.

•	 O prevencii hovoria mnohí, iba vy s tým 
však môžete niečo urobiť.

•	 Odhaľte včas riziko cievnej mozgovej 
príhody, absolvujte preventívne 
vyšetrenie u svojho všeobecného lekára.

•	 Preventívna prehliadka je bezplatná  
a môže vám zachrániť život.

•	 Objednajte sa u svojho lekára ešte dnes.

lekáR Radí

„na slovensku 
žije minimálne 

100-tisíc pacientov 
s fibriláciou 

predsiení“

asi 50‑tisíc ľudí a  viac ako polovica pacientov 
s  mozgovou príhodou zomrie v  relatívne 
krátkom čase, je to niečo, čo by mohlo mať poz‑
itívny dopad aj na naše mortalitné štatistiky,“ 
vysvetľuje prof. hatala.

pozor súťaž! 
urobte si test na vysoký krvný tlak, 
vyplňte formulár  
na www.preventivne.sk  
a hrajte o 3 tlakomery

3x
•	 nové preventívne vyšetrenie 

sa týka poistencov vo vekovej 
kategórii od 40 do 70 rokov 

•	 poistenec zaň neplatí, lekárovi 
ho uhradí VšZP

•	 v tejto súvislosti VšZP 
predpokladá zvýšenie nákladov 
na preventívne prehliadky  
o cca 500‑tis. € ročne

~	Prof. mudr. robert hatala, cSc.

~	mudr. Beata havelková, mPh



herec, mím a  pedagóg Juraj Benčík, ktorý je 
tvárou kampane. Pri svojom priateľovi stál do 
posledných chvíľ jeho života. 14 rokov mu 
pomáhal vyrovnať sa s  ťažkými následkami 
cievnej mozgovej príhody, ktorú utrpel v roku 
1993. Nadmerné pracovné vyťaženie, životo‑
správa, osobné problémy, stres, cukrovka... to 
všetko zrejme urobilo svoje. 

„Bolo zázrakom, že vôbec prežil,“ spomína 
Juraj. Pavol mikulík totiž dostal porážku vo 
výťahu známeho košického hotela, a  keďže 
si liftboy myslel, že je opitý, zaniesol ho do 
izby a nechal ho tam samého. „Nemohol tušiť, 
že Paľko bol cukrovkár a dlhé roky vôbec 
nepil. Na izbe ho po niekoľkých hodinách bez 
pomoci našiel v  bezvedomí Stano dančiak, 
ktorý okamžite volal záchranku. Naozaj možno 
hovoriť o zázraku, že sa ho podarilo oživiť a že 
napriek niekoľkohodinovému nedokrveniu 
mozgového tkaniva sa vďaka lekárom a život‑
nému elánu dokázal vrátiť späť,“ dodáva. 

s ťažkými následkami 
začínal od nuly
Pavol mikulík nemal ani 50 rokov, keď mu cievna 
mozgová príhoda od základov zmenila život. 
Odumrela mu celá ľavá mozgová hemisféra 
a zostal ochrnutý na pravú časť tela. A to všetko 
v  čase, keď bol na vrchole svojej hereckej 
kariéry, plný života a  plánov do budúcnosti. 
S  týmito vážnym zdravotnými následkami 
začínal doslova od nuly. Predstavte si dieťa, 
ktoré sa učí pohybovať, rozprávať, písať… s 
tým rozdielom, že si naplno uvedomujete svoj 
hendikep. Trpezlivo však cvičil, rehabilitoval, 
s  pomocou logopédov sa odznova učil prvé 
slovíčka. „Bol nešťastný, keď sa mu nedarilo 

Alebo inak povedané, je to príbeh známeho 
herca, režiséra a pedagóga Pavla mikulíka, ktorý 
odišiel do hereckého neba pred ôsmimi rokmi. 
Ale aj príbeh človeka, ktorý mu bol v  ťažkých 
chvíľach veľkou oporou. Jeho blízkeho pri‑
ateľa a  žiaka Juraja Benčíka, známeho míma, 
ktorý, mimochodom ako jeden z  troch slov‑
enských umelcov, účinkoval vo  svetoznámom 
cirque du Soleil. A napokon aj príbeh nás 
všetkých, ktorých chce svojou najnovšou 
kampaňou, zameranou na prevenciu cievnej 
mozgovej príhody, osloviť Všeobecná zdra‑
votná poisťovňa.

mozgová príhoda 
„Príbeh Pavla mikulíka pozná takmer každý. 
Bol to môj najobľúbenejší profesor,“ hovorí 

pRíbeh

Pavol 
Mikulík 

bojuje Proti moZgoVej 

Príhode aj V hereckom nebi

„Príbeh Pavla 
Mikulíka Pozná 
takMer každý.”
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Tento príbeh je iný ako všetky 
doterajšie príbehy našich 
poistencov. „Snúbi“ sa v ňom 
totiž minulosť, prítomnosť 
i budúcnosť. minulosť 
v osobe človeka, ktorý žije 
už len v našich spomienkach, 
prítomnosť „zosobnená“ 
rozprávačom tohto príbehu 
a budúcnosť posolstvom, ktoré 
v sebe nesie. 



spomenúť si na nejaké slovo,“ hovorí Juraj 
Benčík. Priatelia mu však rozumeli aj bez slov. 
„Bolo potrebné si uvedomiť, že aj keď navonok 
komunikuje ako dieťa, myslí ako dospelý,“ 
dodáva Juraj. Priatelia,  hereckí kolegovia, ale  
i obdivovatelia jeho hereckého umenia si vážili 
jeho nesmiernu bojovnosť, nezlomnú vôľu  
a statočnosť pri zdolávaní prekážok, ktoré mu 
osud postavil do cesty. „Vydržať“ – bolo jeho 
obľúbené slovo, ktoré mu dodávalo nádej a silu. 

Keďže posledné roky života prežil v penzióne 
svojho hereckého kolegu Ľuba romana – 
Leberfinger v  Bratislave, miloval prechádzky 
po Sade Janka Kráľa, pozoroval prírodu, ale rád 
si zašiel aj na kávičku do neďalekého Auparku. 
Každý deň bol preňho dar, a tak k nemu aj pri‑ 
stupoval. Nechcel sa sťažovať, ani byť nikomu 
na príťaž. Skromný, vďačný, zmierený s  osu‑
dom, pokorný, ale nikdy nie porazený. 

s pomocou priateľov sa 
vrátil do života     
hoci bol Pavol mikulík pripútaný na inval‑
idný vozík a okrem ťažkých následkov cievnej 
mozgovej príhody ho trápili aj ďalšie zdravotné 

problémy, vrátane cukrovky, pre ktorú mu 
amputovali nohu, snažil sa byť stále aktívny. 
Najmä s pomocou priateľov z divadla, ktorých 
považoval za svoju skutočnú rodinu. S divad‑
lom, ktoré miloval, zostal v kontakte do konca 
svojho života. chodil na predstavenia, cennými 
radami pomáhal svojim kolegom z  Všmu  
a podarilo sa mu dokonca vrátiť aj na javisko. 
V predstavení Na konci hry odohral svoju po‑ 
slednú divadelnú úlohu. Stvárnil v nej vdovca 
Jaspera, človeka s  podobným osudom, 
ktorého postihla mozgová príhoda a  zostal 
na vozíčku. Práve za stvárnenie tejto postavy 
získal Pavol mikulík v  roku 2000  ocenenie 
Krištáľové krídlo. 
S  pomocou priateľov vydal aj dve knižky. 
V  roku 2003 knižku príbehov zo života her‑
cov, ktorí spomínajú na zážitky s Pavlom 
mikulíkom A  just nie a  pripravil aj druhý 
diel knihy recepty Paľa mikulíka. Bol totiž 
vychýrený gurmán, rád varil a  rád si dobré 
jedlo aj vychutnal. Vrátane obľúbených 
klobások, ktoré mal zakázané. S  prípravou 
knihy receptov mu pomáhal aj Juraj Benčík. 
Ako na to spomína? „Paľko bol vynikajúci 
kuchár a ako vo všetkom veľmi dôsledný  

a milan Sládek sa neskôr priznal, že to dosť 
zavážilo pri jeho rozhodnutí angažovať ma,“ 
dodáva. 

„najviac uvidíte, 
keď ste na 
kolenách”
Ktosi raz povedal, že zo štítov sa dá vidieť veľa, 
z vesmíru ešte viac, ale najviac človek uvidí  
a pochopí, keď je na kolenách. Keď sa Pavlovi 
mikulíkovi zo dňa na deň zrútil celý život, 
pracovný i osobný, a ocitol sa na samom dne, 
dokázal vstať a našiel cestu späť. A naďalej šíril 
okolo seba „človečinu“ v jej najkrajšej podobe. 
Naplno si ju uvedomoval aj Juraj Benčík, 
ktorého s  Pavlom mikulíkom spája množstvo 
nezabudnuteľných zážitkov. „Každé stretnutie 
s ním bolo obohacujúce a napĺňalo nás už na 
škole jeho svetlom v duši. Po nehode to boli 
hlavne  chvíle, keď sa nám podarilo uplatniť 
jeho talent aspoň v takých obmedzeniach, 
aké mu určilo jeho zdravotné postihnutie. 
Paľko vedel byť mimoriadne úprimný a veľmi 
vďačný, dojímavo vďačný.“ 

Juraj však mal aj ďalší silný dôvod, pre ktorý 
sa stal tvárou kampane zameranej na pre‑
venciu mozgovej príhody. V  jeho živote bol 
ešte jeden veľmi blízky človek, ktorý tomuto 
ochoreniu podľahol: „Bol to starý otec mojich 
synov, ktorý nám bol všetkým, celej rodine, 
vzorom, oporou a najvyššou morálnou autor‑
itou. Tak ako Paľko mikulík, aj on bol veľmi pra‑
covitý, húževnatý a málo oddychoval. Okrem 
nich dvoch som poznal vo svojom živote ešte 
niekoľko úspešných, usilovných a na plné 
obrátky žijúcich ľudí, ktorých mozgová príhoda  
v najlepších rokoch a pri plnej sile zastavila  
a odkázala na pomoc druhých. myslím si, že 
je veľmi potrebné tejto chorobe predchádzať, 

a náročný človek. Vždy sme si sadli, presne 
sme si dohodli suroviny, ingrediencie a postup 
prípravy jedla – teda samotný recept, ktorý 
som sa hneď snažil aj zapisovať. Potom sme 
nakúpili a začali variť. Bolo potrebné dodržať 
nielen technológiu, ktorú mal Paľko overenú 
a vyskúšanú rokmi, ale aj najmenšie detaily 
– veľkosť nakrájaných potravín, množstvo jed‑
notlivých prísad a ich poradie použitia. Bola 
to veľká škola varenia, v ktorej sú všetky pos‑
tupy prísne dodržiavané,  ako v chemickom 
laboratóriu. Keď sme jedlo navarili, pekne sme 
ho naaranžovali na tanier a nafotografovali...  
a potom sme si na ňom všetci traja aj s foto‑ 
grafom pochutnali.“

dal mi vieru v podstatu 
a zmysel divadla – juraj 
benčík
Príbeh Pavla mikulíka je aj príbehom ľudí, 
ktorí ho s  ním prežívali. Teda aj príbehom 
Juraja Benčíka, ktorému jeho učiteľ dal do 
života vzácny dar: „Vieru v podstatu a zmysel 
divadla. Vždy hovoril, že nadšenie pre prácu 
je v divadle deväťdesiat percent úspechu a že 
energia, ktorú človek vloží do diela na javisku, 
sa mu vždy vráti v energii, ktorú dostane od 
divákov. V tomto mal absolútnu pravdu. môj 
profesionálny život mi to doteraz vždy potvrdil  
a som Paľkovi za toto poznanie veľmi vďačný. 
umožnilo mi okrem iného účinkovať aj v 
najrenomovanejšom svetovom divadelnom 
cirque du Soleil,“ hovorí Juraj. 
 

Pavol mikulík mu vlastne otvoril aj cestu  
k pantomíme a stretnutiu s milanom Sládkom. 
„ukázal nám na škole videozáznamy jeho pan‑
tomím, aj keď to ešte bolo v čase pred rokom 
1989 zakázané a trochu tým možno aj riskoval, 
ale hlavne ma sprevádzal v roku 1996, už na 
vozíčku, na konkurz do súboru divadla Aréna 

pRíbeh
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Čo sa zmenilo v Rz?
nová definícia samostatne zárobkovo 
činnej osoby (sZČo)
Od 1. 1. 2014 sa za SZČO považuje fyzická osoba, 
ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá je oprávnená 
na výkon alebo na prevádzkovanie zárobkovej 
činnosti alebo má príjem z tejto činnosti (príjem 
podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov). ide 
napríklad o  príjmy z  činnosti umelcov, znalcov, 
tlmočníkov a pod.
To znamená, že ak zdravotná poisťovňa dostane 
informáciu z  Finančnej správy Sr o  dosiahnutí 
takéhoto príjmu a  poistenec sa neprihlásil ako 
SZČO v  zdravotnej poisťovni, vo vykonanom rZ 
sa bude takáto osoba považovať za SZČO, a  to 
za obdobie celého kalendárneho roka. V  rámci 
výpočtu rZ budú SZČO vygenerované preddavky 
na poistné, ktoré budú zahrnuté do výpočtu rZ.

RoČné zúČtovanie poistného za Rok 2014
Príklad:

Poistenec Ján tancuje v umeleckom 
v  súbore, je študentom na vysokej 
škole. Počas roka sa neprihlásil do zdra-
votnej poisťovne ako sZčo, bol evid-
ovaný len ako poistenec štátu. tento 
poistenec si podal daňové priznanie 
za rok 2014, v  ktorom uviedol aj príj- 
my podľa § 6 ods. 2 zákona o  dani z 
príjmov. Zdravotná poisťovňa dostane 
z  Finančnej správy sR informáciu 
o  dosiahnutom príjme (základe dane) 
uvedenom v podanom daňovom prizn-
aní v § 6 ods. 2 zákona o  dani z  príj-
mov. Zdravotná poisťovňa ho z dôvodu 
dosahovania tohto príjmu bude pri 
vykonávaní RZ za rok 2014 považovať 
za sZčo (za celé obdobie roka) a  do 
výpočtu ročného zúčtovania vstúpi aj 
takto dosiahnutý príjem, tzn. 
že poistenec zaplatí poistné 
aj z takého príjmu.

Zdravotná poisťovňa aj tento 
rok vykoná ročné zúčtovanie 
poistného (rZ) za svojich 
poistencov, ako aj platiteľov 
poistného, ktorí splnia 

podmienky na jeho vykonanie. 

zdRavotné poistenie





na Čo by nemal 
poistenec a platiteľ 
poistného zabudnúť? 
Poistenci a  platitelia poistného by 
nemali zabúdať najmä na to, aby mali 
na každé obdobie roku 2014 určeného 
platiteľa poistného. 
Pre správny výpočet rZ, oznámenie výsledkov 
rZ a následne aj pre správne vyplatenie prípad‑
ných preplatkov z rZ je nevyhnutné, aby si 
poistenci a platitelia poistného plnili ozna‑ 
movacie povinnosti, ako je napr. oznámenie 
vzniku a  zániku platiteľa poistného, zmeny 
mena, priezviska, názvu, miesta podnikania, 
trvalého pobytu, povinnosti štátu platiť za 
poistenca poistné, prípadne zmenu bankového 
účtu atď. (§ 23 a  24 zákona o  zdravotnom 

poistení). Vyhnú sa tak prípadným kompliká‑
ciám, že im zdravotná poisťovňa oznámi výsle‑
dok ročného na nesprávnu adresu, resp. zašle 
preplatok na nesprávne číslo bankového účtu.

Čo sa stane, ak si poistenci a  platitelia 
poistného nesplnia svoje oznamovacie 
povinnosti?
Ak zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná 
osoba alebo samoplatiteľ nepredložili zdravot‑
nej poisťovni do 31.  5.  2015 podklady pre 
správny výpočet preddavku na poistné (výkaz 
preddavkov na poistné zamestnávateľa, výkaz 
preddavkov na poistné samostatne zárobkovo 
činnej osoby a neoznámenie poistného vzťahu 
samoplatiteľa), zdravotná poisťovňa im pre‑
dpíše vyšší preddavok, ktorý bude vo výške 
112,70 € mesačne (minimálna výška preddavku 
u samoplatiteľa alebo samostatne zárobkovo 
činnej osoby v roku 2014 bola 56,35 €). 

zdRavotné poistenie



zdRavotné poistenie

ako zdRavotná 
poisťovňa zúČtuje 
dividendy v Rz za Rok 
2014?
v rZ za rok 2014 sa zúčtovávajú 
dividendy, ktoré boli vyplatené v roku 
2014 zo zisku za rok 2011,  2012, 2013 
a 2014. 
dividendy zo zisku dosiahnutého 
v účtovnom období od 1.  1.  2011 do 
31. 12. 2012 
•	 Vyplatené dividendy za tieto účtovné 

obdobia oznamuje zdravotnej poisťovni 
poistenec, a to do 31. 5. 2015. 

•	 do vymeriavacieho základu sa zahŕňa 
príjem, ktorý presiahne sumu minimál‑
neho základu platného v  čase vyplatenia 
príjmu (minimálnym základom je 50 % 
z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch 
rokov). Pre rok 2014 je to suma 402,50 
eura.

Príklad:

Poistenec mal v roku 2014 vyplatené 
podiely zo zisku za rok 2012 v celkovej 
sume 10 402,50 eura. Do vyme- 
riavacieho základu sa zahrnie 
len suma 10 000 eur. túto sumu 
(10 000 eur) uvedie poistenec 
aj na tlačive oznámenie  
o výške príjmu.

dividendy zo zisku dosiahnutého  
v účtovnom období od 1. 1. 2013
Tu rozlišujeme, či ide o  dividendy vyplatené 
platiteľom dividend, alebo nie.
dividendy vyplatené platiteľom dividend, t.  j. 
právnickou osobou so sídlom na území Sr  

•	 Preddavok na poistné vypočítava 
a odvádza za poistenca platiteľ dividend.

•	 Preddavok na poistné vykazuje platiteľ 
dividend do ôsmeho dňa po uplynutí 
kalendárneho mesiaca, v ktorom boli 
dividendy vyplatené, do tohto dňa je pre‑
ddavok aj splatný.

•	 Vymeriavacím základom je suma 
vyplatených dividend. 

dividendy vyplácané právnickou osobou so 
sídlom mimo územia Sr 
•	 Výšku vyplatených dividend oznamuje 

zdravotnej poisťovni poistenec do 
31. 5. 2015.

•	 Vymeriavacím základom je suma 
vyplatených dividend.

ako zdRavotná 
poisťovňa oznámi 
výsledok Rz?
informáciu o rZ zdravotná poisťovňa oznámi 
výkazom nedoplatkov (v prípade, ak výsledkom 
ročného zúčtovania je nedoplatok) alebo ozná‑
mením o výsledku rZ (v prípade, ak výsledkom 
ročného zúčtovania je preplatok). 
Za poistenca, ktorému je rZ vypočítané iba na 
základe príjmov zo závislej činnosti a  v  čase 
vykonania rZ je zamestnancom, zdravotná 
poisťovňa oznámi výsledok rZ zamest‑
návateľovi, ktorý ho so zamestnancom aj 
zúčtuje.
Platiteľ poistného/poistenec môže do 15 dní 
odo dňa doručenia výsledku rZ podať námietky 
voči výkazu nedoplatkov alebo podať nesúh‑
lasné stanovisko voči oznámeniu o výsledku rZ. 
Platiteľ poistného/poistenec je povinný do  
45 dní od márneho uplynutia lehoty na 
podanie námietok voči výkazu nedoplatkov 
uhradiť nedoplatok z rZ. 
Zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní 

vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť 
preplatok z rZ platiteľovi poistného, jeho 
právnemu nástupcovi alebo poistencovi 
najneskôr do 45 dní odo dňa márneho uplynu‑
tia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska 
voči oznámeniu o výsledku rZ alebo doručenia 
nového oznámenia o výsledku rZ. 

môže platiteľ  
a poistenec podať 
námietky a nesúhlasné 
stanoviská aj 
elektRonicky?
Zdravotná poisťovňa výsledky rZ sprístupní aj 
elektronicky. informácie o elektronickom sprís‑
tupnení dostanú platitelia a  poistenci spolu s 
výsledkom rZ. Platiteľ a poistenec môže podať 
voči výsledku rZ námietku a nesúhlasné stano‑
visko aj elektronicky. 

teRmíny Rz
31. máj 2015 – poistenci sú povinní predložiť 

v prípade príjmov z výkonu činnosti osobného 
asistenta a  príjmov z  vyplatených dividend 
za účtovný rok 2011, 2012 (bez ohľadu na 
to, kto ich vypláca) a  za účtovný rok 2013, 
2014 (v prípade, že ide o dividendy vyplatené 
právnickou osobou so sídlom mimo územia Sr) 
tlačivo „Oznámenie o výške príjmu za rok 2014“. 
30. september 2015 – zdravotná poisťovňa 
je povinná vykonať rZ. 
31. október 2015 – zdravotná poisťovňa je 
povinná vykonať rZ u platiteľa poistného, ktorý 
má predĺženú lehotu na podanie daňového 
priznania. 
31. december 2015 – zdravotná poisťovňa 
je povinná oznámiť výsledok rZ poistencom 
a platiteľom poistného, u ktorých výsledok rZ 
nedosiahol najmenej 5 eur (uvedené platí pre 
preplatok, ako aj pre nedoplatok). 
Ak chcete mať vždy aktuálne informácie 
o novinkách v zdravotnom poistení, aktivujte si 
newsletter na našej stránke www.vszp.sk.



Zohráva dôležitú úlohu nielen pri budovaní 
svalov a spaľovaní tukov, ale, ako napovedá 
už názov, prospieva aj nášmu srdcu, pretože 
posilňuje kardiovaskulárny systém. 

Každý tréning by mal byť podporený úvod‑
ným, aspoň 10‑minútovým kardiocvičením, či 
už v podobe stacionárneho bicykla, behu na 
bežiacom páse, veslovania alebo šliapaním na 
stepperi. dôvod je jednoduchý, organizmus 
sa zahreje a je tak lepšie pripravený na nad‑
chádzajúcu fyzickú záťaž.

Kardiocvičenie si však môžete dopriať nielen 
vo „fitku“ či v posilňovni. cvičiť môžete 
kdekoľvek a kedykoľvek. Často si možno ani  
neuvedomíte, že vaše srdce „cvičí“ aj pri mno‑
hých bežných činnostiach, ktoré robíte podve‑
dome. Napríklad keď pobehnete za autobusom 
alebo zabudnete na výťah a schody zdolávate 
po svojich. To všetko sú aktivity, pri ktorých sa 
srdce napumpuje krvou, krv sa dostane rýchlej‑ 
šie do ciev, organizmus sa zahreje, cievy sa 
rozšíria a telo začne pracovať na plné obrátky. 
dochádza tak k  zrýchleniu metabolizmu 
a pomalému spaľovaniu tukov, samozrejme, ak 
táto vaša aktivita trvá aspoň 20 minút. 

Odborník na fitnes, kardio a zdravé stravovanie 
Štefan Orosz sa tejto zdravej pyramíde venuje 
už viac ako 31 rokov. Vďaka ukážkovému život‑
nému štýlu v podobe pravidelnej  a vyváženej 
stravy, fitnes a  kardiotréningom sa udržuje 

v  top forme nielen po fyzickej, ale aj po zdra‑
votnej stránke. Je majster Európy a 4‑násobný 
majster sveta v kulturistike. 

Čo radí tým, ktorí chcú urobiť niečo pre 
svoje srdce?
Samozrejme, najlepšou pohybovou aktivitou 
je kardiocvičenie vo forme rýchlej chôdze pre 
začiatočníkov alebo pre tých viac pohybovo 
aktívnych – beh. dôležité je dodržiavať aspoň 
základné zásady správneho kardiotréningu, 
ako napríklad beh pri stálej tepovej frekven‑
cii alebo formou intervalov. To znamená, že 
v  pravidelných intervaloch striedate pomalšie 
tempo s rýchlejším. 

Ako kardiocvičenie pomáha nášmu 
srdcu?
Akékoľvek kardiocvičenie je výbornou preven‑
ciou rôznych kardiologických ochorení. Je to 
najmä preto, že srdce sa stáva pravidelným tré‑ 
ningom výkonnejším, cievy ostávajú pružnej‑ 
šie a priechodnejšie, zrýchľuje sa metabol‑
izmus a znižuje sa cholesterol. Ja však zastávam 
názor, že všetko treba robiť s  mierou, prefer‑
ujem teda zlatú strednú cestu, nielen pri stra‑

vovaní, ale aj pri cvičení. dôležité hlavne je, aby 
sa človek hýbal, či už je to beh, rýchla chôdza 
alebo chodenie po schodoch. Pre športových 
nadšencov v rámci kardia odporúčam beh 5 – 
6 km dva‑ až trikrát do týždňa. Začiatočníci by 
si tréningy mali plánovať v závislosti od svojej 
kondície, je to naozaj individuálne, preto je 
vhodné poradiť sa s trénerom.

má sa kardio robiť pred silovým 
tréningom, alebo po ňom?
Je to individuálne, závisí od toho, čo človek 
očakáva. Pokiaľ ide o  spaľovanie tukov, 
odporúčam kardio po tréningu, a  ak ide 
o  kondíciu, ideálne by bolo kardio robiť pred 
silovým tréningom. 

Preferujete nejaké cviky pre srdce  
a kondíciu?
Každé kardio cvičenie je výborným 
pomocníkom pre zdravé srdce. Je jedno, či 
zvolíte chôdzu, beh, korčule, plávanie, stepper, 
veslovanie alebo chôdzu po schodoch, hlavné 
je, že sa hýbete. 

do akého veku je kardio „bezpečné“?
Je to naozaj individuálne, záleží to hlavne 
od zdravotného stavu. Pokiaľ je človek fit 
a  má kondičku, môže zabehnúť maratón aj  
v deväťdesiatich rokoch.  

Čím to je, že veľa ľudí si myslí, že 
napríklad beh ako kardiocvičenie je 
príliš náročný a že ho nezvládnu? 
celé je to o  hlave. Ak je človek presvedčený, 
že zvládne zabehnúť maratón, tak ho naozaj 
zabehne. :) Ale, samozrejme, treba ísť na to 
postupne. dávať si ciele a  postupne ich plniť, 
pridávať pomaly na vzdialenosti a  intenzite, 
pokiaľ ide o beh. To isté však platí pri všetkých 
ostatných typoch kardia. A,  samozrejme, net‑
reba zabúdať na to, že dôležitú úlohu hrá popri 
pravidelnom cvičení aj pravidelná a vyvážená 
strava. Pokiaľ si to nadávkujete v  správnom 
pomere, máte vytúžený cieľ na dosah :).

Cvičenia pre zdravé srdCe
zdRavý štýl 
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Pravidelní návštevníci 
fitnescentier a posilňovní 
vedia, že kardiocvičenie je 
neodmysliteľnou súčasťou 
každého správneho tréningu. 

Štefan Orosz



Zdravie na Zjedenie

čo je beluga?

Pri zmienke, že varím belugu, sa mnohí čudovali dvom veciam. Prečo ja ,vegetariánka‘ 
varím bielu veľrybu a kde som ju vôbec zohnala. Beluga v mojom hrnci je však, naopak, 
čierna a je to šošovica. Význam jej názvu som našla pri vyhľadávaní na internete, kde sa 

mi zobrazil kaviár, teda naozaj má s tou veľrybou niečo spoločné. Vyzerá presne ako tieto 
lesklé rybie vajíčka. Beluga patrí k významným druhom strukovín na našich tanieroch. 

Je plná bielkovín, minerálov a vlákniny a je výborným zdrojom aminokyselín. Po uvarení 
má jemnú, akoby orieškovo‑gaštanovú chuť. Je lahodnejšia ako nám viac známa „hnedá“ 
šošovica. Šošovice je, samozrejme, viac druhov, poznáme aj žltú alebo červenú. Nebojte 

sa experimentovať, pestrosť v strave je veľmi dôležitá. 

ingrediencie alebo čo budeme potrebovať

rukolové alebo iné mladé zelené lístky šalátov: dubáčikový, špenát, cviklové lístky. Na 
jednu porciu si dajte množstvo, koľko vám chutí, kombinácie si vytvárate sami, sú to 

presne chute, ktoré majú ulahodiť vám, recept je len navigácia vo fantázii. 
uvarenú a vychladenú šošovicu pokvapkáme citrónovou šťavou. Pripravíme si 

nakrájanú bielu alebo inú reďkovku. Ak nemáte reďkovku, hodí sa aj mladý kaleráb. 
Budete potrebovať hlavičky chrumkavej zelenej špargle, citrónovú kôru, veľa dobrého 

a kvalitného panenského oleja, soľ a rozdrvené čili.

ako postupovať?

Pri tvorbe krehkého šalátu je dôležité, aby ste použili postup „obaľovania“ lístkov. Teda 
najskôr olej, potom koreniny a soľ a úplne nakoniec pred podávaním ocot alebo citrón. 

Ak by ste dali skôr acidnú vec pred olejom, lístky šalátu sa zmenia na zvädnutú kašu. 
Za dve hrste lístkov rukoly zmiešame so šošovicou, pridáme reďkovku a hlavičky zelenej 

špargle s nastrúhanou citrónovou kôrou a pridáme 2 – 3 PL oleja. môžeme použiť 
olivový, avokádový, tekvicový… Tesne pred podávaním pokvapkáme citrónovou šťavou 

a pomelieme nad porciou trošku čili. K tomuto šalátu sa hodí aj čierny sezam, rôzne 
semienka a jadierka či píniové orechy. A potom už len… dobrú chuť! 

tipy pRe vás 

zdravie na zjedenie
ViETE O TOm, ŽE ZdrAVÁ STrAVA JE SPOLu S dOSTATKOm POhyBu 
JEdNOu Z NAJÚČiNNEJŠích ZBrANí V BOJi PrOTi SrdcOVO-
ciEVNym OchOrENiAm? mNOhí Z NÁS VŠAK STÁLE VEriA uTKVELEJ 
PrEdSTAVE, ŽE ZdrAVé NEmôŽE Byť chuTNé. O TOm, ŽE AJ ZdrAVé 
rEcEPTy môŽu VýBOrNE chuTiť, SA VÁS POKÚSi PrESVEdČiť 
LEKTOrKA VArENiA hENriETA PEŠKOViČOVÁ. PriPrAViLA Si PrE VÁS 
rEcEPT NA chrumKAVý ŠALÁT S ČiErNOu BELuGOu. FO
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RozhovoR

MilujeM hudbu 
a všetko, čo s ňou súvisí.

tvoje pesničky patria medzi 
najhranejšie na slovenskom 
hudobnom trhu. Aký je tvoj  recept na 
„dobrú pesničku“? 
rád by som vám ho prezradil, ale robím to už 
vyše 10 rokov a s pesničkami v rádiách sa mi 
darí necelý rok, takže to ani neviem presne 
zadefinovať. milujem hudbu a všetko, čo s ňou 
súvisí, a asi už jednoducho prišiel môj čas.

tento rok si získal prestížne ocenenie 
oto v kategórii spevák. je pre teba ako 
umelca dôležité uznanie ľudí, alebo sa 
skôr spoliehaš na názor odborníkov?
Ja si vážim každé ocenenie, ktoré pochádza  
z mojej brandže, ale mať pesničky, ktoré pre‑

NarodeNý: 1. 11. 1987

ZNameNie: škorpióN
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Adam Ďurica, rodák z Nitry, 
odštartoval svoju spevácku 
kariéru v SuperStar a venuje sa 
jej do dnešného dňa. O tom, 
že sa mu darí, svedčia aj jeho 
pesničky, ktoré patria medzi 
najhranejšie na slovenskom 
hudobnom trhu. recept na 
dobrú pesničku však presne 
zadefinovať nevie. Na otázku, 
komu sú venované jeho 
skladby s ľúbostnými témami, 
má jednoznačnú odpoveď.



hovárajú do duše aj laikom, to je niečo, bez 
čoho popový umelec nemôže byť úplný.

komu vďačíš za to, že ťa priviedol  
k hudbe?
Viacerým ľuďom, ale asi najviac môjmu bratovi, 
ktorý už mal skupinu, a keď potrebovali basgi‑
taristu, zavolal mňa, aj keď som ešte vôbec ne‑
vedel na base hrať. Bol dosť odvážny. :‑d

o čom najradšej spievaš?
O všetkom, čo sa týka nás, ľudí. Buď vychádzam 
z vlastnej skúsenosti, alebo zo zážitkov mojich 
kamarátov. 

medzi najobľúbenejšie slovenské 
pesničky patrí aj tvoja „mandolína“. 
nesie v sebe  odkaz o tom, aké šťastie 
prežíva človek, keď je zaľúbený.  komu 
najčastejšie skladáš piesne? 

moje skladby s ľúbostnými témami sú veno‑
vané mojej priateľke, do ktorej som zaľúbený 
už dlhšie a hlavne šťastne.

máš možnosť vybrať si ktorúkoľvek 
speváčku/speváka na spoločný duet. 
kto by to  bol? 
meky Žbirka

Patríš medzi spevákov, ktorí si sami 
skladajú hudbu. kam najčastejšie 
chodíš čerpať  inšpiráciu?
hudobnú inšpiráciu čerpám všade okolo seba, 
pretože okolo mňa je všade hudba, nástroje, 
hudobníci, koncerty, príbehy a potom už po‑
trebujem len dobrý text. :‑)

Ak by si sa raz rozhodol venovať inej 
dráhe ako hudobnej, čo by to bolo?
Priznám sa, že nad tým som nikdy nepremýšľal. 
Ja už od svojich 14 snívam svoj veľký hudobný 
sen, ktorý posledný rok začal naberať reálnej‑ 
šie rozmery a verím, že ho budem snívať takto 
reálne ešte dlho, ale mal som obdobie, keď som 
chcel byť najlepším futbalistom na svete. :‑d

Ako je na tom Adam a šport? športuješ 
rád?
Áno, mám svoj šport číslo 1 a ten robím veľmi 
rád, a to je stolný tenis. milujem tento šport  
a najradšej ho hrám s priateľkou, ktorá je v tom 
naozaj dobrá. Alebo keď mám viac času, tak 
navštívim chalanov z mSTK Leopoldov, ale na 
to mám stále málo času, takže častejšie hrám 
takú svoju garážovú ligu.

Čo je pre teba najlepší relax? Ako 
najradšej oddychuješ?
S  priateľkou, ak máme obaja čas, tak radi vy‑
padneme niekde mimo povinností alebo as‑
poň na dobrú večeru.

Ako sa staráš o svoje zdravie? chodíš 
pravidelne na preventívne prehliadky?
Priznám sa, že nejako špeciálne okrem športu  
a prechádzok nerobím intenzívnejšie nič iné, 
ale zas na druhej strane tie moje koncerty sú 
celkom dobré fitko.

Adam a zdravá strava. ide to dokopy?
Áno, ide! Každý rok si dávam 10 až 14 dní takého 
zeleninovo‑ovocného detoxu a cítim sa v tom 
období veľmi dobre, a aj keď v tomto režime 
nevydržím celý rok, rád sa k nemu vždy vrátim.

Prichádza leto. Aké bude to tvoje?
Veľmi hektické, pretože máme už plný kalendár 
koncertov, a to aj tzv. dvojákov, keď sa z jed‑
ného vystúpenia ponáhľame rýchlo na druhé, 
aby sme potešili ľudí aj v ďalšom meste. A do 
toho chcem ešte stihnúť dovolenku. Vždy som 
sníval, že raz to takto bude, takže sa už na to 
veľmi teším. ;‑)

NesNívajte, 
vyhrávajte! 
sÚŤaŽ: Za preveNtívNu 
prehliadku dovoleNka

V jubilejnom 10. ročníku  to môžete byť práve vy, koho 
odmeníme dovolenkou pri mori. Len za to, že ste boli na 

preventívnej prehliadke. Darujte si príležitosť vyhrať!  
Čaká na vás až 80 hodnotných cien.

Hlavná výhra: Letná týždenná dovolenka pri mori
pre 2 osoby s all inclusive službami od Ruefa Reisen

2. cena:  Luxusný týždňový kúpeľný pobyt pre dvoch  
v apartmáne liečebného domu Rubín od Kúpeľov Dudince 

3. cena:  Týždenný preventívny pobyt pre dvoch v luxusnom 
apartmáne v Hoteli Minerál**** od Kúpeľov Dudince 

4. cena: Zapožičanie motorového vozidla Mazda 6 na týždeň

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

„Moje koncerty 
sú celkoM dobré 
fitko”

„už od svojich 14 
snívaM svoj veľký 
hudobný sen”
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Autor:     
Juraj      

Mitošinka

nanes     
niečo      

mazľavé   
na niečo

1. časť    
tajničky

citoslovce  
trúbenia

MPZ      
San       

Marina

kopaním   
skypri     
pôdu

pastier     
oviec

Pomôcky: 
ACI, RSM, 
alkaloid,   
sialorea    

zhluk      
hráčov     

na ihrisku

ukazo-     
vacie      

zámeno

skratka    
oddelenia  
technickej  
kontroly

kvasenie   
(kniž.)

štát       
v severnej  

Európe

dusíkatá   
látka      

rastlinného 
pôvodu

zvýšené   
vylučo-    

vanie slín,  
ptyalizmus

kus zeme  
obklopený  

vodou

poľná     
tráva

stroj       
na brúse-  

nie

boli pripúta- 
ní kotvami  
jedovatá   
rastlina

rímske     
číslo 1500

stolička    
cicavcov   

bedrovník  
(anat.)

Katarína   
(dom.)     

súvislosť

skratka    
tlačovej    
agentúry   
Konga

lodná     
plachta    

slezovitá   
rastlina

4. časť    
tajničky    

vyvýšenina 
(anat.)

Želmíra    
(dom.)

jarmo     
(expr.)     
osoh      

(hovor.)

vz. oxidu   
hlinatého   
sypaním   

vyplň
Pomôcky: 
ileum, Tin,  
remedura,  
ponž, ajbiš 

vrah,      
zločinec   
(expr.)

citoslovce  
hnevu     
oprava    
(kniž.)

navážka   
figliar,     
huncút

kypri      
pluhom    
kyselina   

karbolová

tučný      
človek     
(zried.)

týkajúce   
sa žirafy   

taška      
na knihy

prechodné 
oslabenie  
prejavov   
choroby

susedka   
Ondrej     
(dom.)

značka    
pre deci-   

meter

Šebastián  
(dom.)     

nekovový  
prvok      

mužský    
potomok   

španielske 
žen. meno

2. časť    
tajničky som živý

3. časť    
tajničky

trocha     
zatne      
druh      

lotérie

hodvábna  
tkanina    
prchavá    

kvapalina  

obliekol    
(kniž.)

týkajúce   
sa lode    
etruský    

boh neba

rímske     
číslo 52    

blanokrídly 
hmyz

ručanie    
(zried.)

Vratko     
(dom.)     
rímske     
číslo 101

citoslovce  
obdivu     

elektrotech. 
fakulta     

zmyselná literárne   
útvary

zacítiš     
čuchom

rafáčom   
oberám    

Správne znenie tajničky z predchádzajúceho čísla časopisu 
Partnerstvo: 
najdôležitejší liek je strava
Vyžrebovaní výhercovia:
1. cena: Knihu od mudr. igora Bukovského Plán b vyhral  
J. Klinec z Bratislavy
2. cena: darčekovú poukážku na 3‑ročnú kartu holidaycard 
vyhrala J. Janovčíková z Liptovského mikuláša
3. cena: Súpravu reklamných predmetov VšZP vyhrala  
A. Vavrincová zo Senca

Poistenci VšZP, ktorí správne vyplnia tajničku, budú 
zaradení do žrebovania o nasledujúce ceny:
1. cena: Súprava opaľovacích krémov dAyLONG
2. cena: darčeková poukážka na 3‑ročnú kartu holidaycard
3. cena: Balíček vitamínov „imunita a trávenie“

Správnu odpoveď pošlite do 31. 7. 2015 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 súhlasí so spracovaním osobných údajov 
prostredníctvom VšZP za účelom vylosovania súťaže v 
rozsahu meno, priezvisko, adresa, e‑mail a to na dobu 
určitú ‑ do 31.12.2015. Tento súhlas môže dotknutá osoba 
odvolať vo VšZP. Viac informácií na www.vszp/tajnicka, 
kde môžete vyplniť krížovku aj elektronicky.

je neželanou témou v rozhovoroch 

aj v myšlienkach. Zo strachu často 

uprednostňujeme nevedomosť  

a odďaľujeme návštevu lekára, len 

aby sme predišli možnej realite. 

Žiaľ, takýto postoj nie je ojedinelý. hovoríme 
o rakovine a o zaužívanom myslení tých, ktorí 
ignorovaním problému mu pomáhajú naďalej 
rásť. 

Vedeli ste, že na školách okrem telesnej, 
hudobnej či náboženskej výchovy existuje 
aj onkologická výchova? Tento predmet sa 
vyučuje približne v sedemdesiatich školách po 
celom Slovensku ako voliteľný, s jediným cieľom 
– odbúrať bariéry, aby strach a  nevedomosť 
nestáli v  ceste rozumnému a  zodpovednému 
prístupu k prevencii rakoviny. Čím skôr sa tieto 
bariéry odstránia, tým sú šance na účinný boj 
s týmto ochorením sľubnejšie.

S  myšlienkou prišla Liga proti rakovine, 
ktorej jedným z  primárnych cieľov je 
prevencia a  edukácia všetkých generácií, 
no predovšetkým tej mladej. Študenti, ktorí 
navštevujú onkologickú výchovu, získavajú 
vedomosti o možnostiach diagnostiky, liečby 
a priebehu rakovinového ochorenia. Aby to 
nebolo len o  teoretických vedomostiach, 
častou témou sú aj spôsoby psychosociálnej 
pomoci pacientom, pokroky vo výskume, 
a zdravý životný štýl. Študenti majú k dispozícii 
aj „na mieru šité“ učebnice, ktoré vydáva a plne 
hradí Liga proti rakovine. minulý rok vydala 
aj doplnkový materiál – knihu o  zdravom 
životnom štýle – Človek a zdravie. 

„Onkologická výchova na našej škole mi 
priblížila to, na čo sme na obyčajných hodinách 
biológie nemali čas. No najviac som si cenil rady 
našej pani profesorky týkajúce sa prevencie,” 
spomína na onkologickú výchovu na školách 
marek Karman, súčasný študent Lekárskej 
fakulty na univerzite Komenského v Bratislave. 
Aj napriek tomu, že onkologická výchova má 
už viac než 15‑ročnú tradíciu, svoju dynamiku si 
udržuje aj naďalej. A to aj vďaka každoročnému 
stretnutiu vyučujúcich pedagógov a vybraných 
študentov na pravidelných workshopoch, kde 
odborníci odovzdávajú vyučujúcim novinky 
z oblasti nádorových ochorení – od včasnej 
diagnostiky cez štádiá liečenia a života po 
liečbe s dôrazom na spôsoby prevencie. 

„Zarážajúce je rastúce percento onkologických 
pacientov. Ak by sa rovnaká osveta šírila  
v celej spoločnosti tak, ako na našej škole, 
pravdepodobne by toto percento bolo o čosi 
nižšie. Ale ako bolo mnohokrát na hodinách 
spomenuté – či budeme žiť život so stresom, 
alebo nie, je už na našom uvážení. Takisto 
to platí aj pre návštevy doktorov, ktoré 
nepochopiteľne odďaľujeme, aj keď už cítime 
problém,” dopĺňa marek.

zodpovednosť sa nosí aj medzi mladými 
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