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Už vám niekto sľú-
bil, že s vami pôjde 
na kraj sveta a ešte aj 
kúsok ďalej? Neverili 
by ste, aký neskutočný 
pocit istoty vám sľub
z detstva dokáže dať
na celý život. Vôbec ne-
prekáža, že ani netuší-
te, ako ďaleko môže 

byť taký kraj sveta, dôležité je, že tomu sľubu
i človeku veríte. A hoci sme s mojím ockom viac 
snívali, ako cestovali, ten pomyselný kraj sveta 
nebol pre nás nikdy až taký vzdialený...

Možno sa aj vy počas leta chystáte splniť si nie-
ktorý zo svojich cestovateľských snov.  Bez ohľa-
du na to, kam a s kým sa vyberiete na potulky
po svete, nezabudnite, že aj leto má svoje nástra-
hy. Ako sa im úspešne vyhnúť, vám poradíme
v najnovšom vydaní Partnerstva. Napríklad ako 
sa opáliť a nespáliť, čo by nemalo chýbať v dovo-
lenkovej lekárničke a prečo by ste si doma nema-
li zabudnúť Európsky preukaz zdravotného pois-
tenia. Pozveme vás na známe hudobné festivaly 
a prezradíme, prečo sa na nich oplatí navštíviť  
zdravé stánky VšZP. Podelíme sa o prekvapujúce 
zistenia našich poistencov spojené s kontrolou 
ich osobných účtov a predstavíme vám unikátny 
projekt, ktorý ľuďom so zrakovým postihnutím 
dáva možnosť aspoň na chvíľu prekročiť hranice 
sveta tmy.
 
V predchádzajúcom vydaní Partnerstva sme vás 
ako prví informovali o unikátnej operácii malé-
ho Sebastiána, ktorému vo Švajčiarsku opero-
vali rázštep chrbtice ešte pred jeho narodením. 
Je prvým dieťaťom na Slovensku, ktoré takýto 
zákrok podstúpilo, a Všeobecná zdravotná po-
isťovňa opäť potvrdila, že jej snaha byť lídrom
v uhrádzaní najmodernejšej liečby má nielen 
medicínsky, ale i ľudský rozmer. Verím, že v prí-
behu nášho malého poistenca ho určite objavíte.

Krásne leto a veľa splnených cestovateľských 
snov s tými, ktorí sú ochotní ísť s vami aj na kraj 
sveta, želá

UŽ OD JÚNA V BEŠEŇOVEJ
Z IZBY PRIAMO DO BAZÉNA

NOVINKA!
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ANKETA

VÁŠ NAJÚSMEVNEJŠÍ 
DOVOLENKOVÝ ZÁŽITOK 
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AKTUALITY

PREDSTAVUJEME COrvus,
MOBILNÚ APLIKÁCIU PRE NEVIDIACICH
A SLABOZRAKÝCH
Skúste zavrieť oči a ponorte sa do tmy.
Na chvíľu celkom príjemné, natrvalo pre väč-
šinu z nás nepredstaviteľné. Odhaduje sa,
že na Slovensku žije vo svete tmy asi 75-tisíc ľudí. 
Paradoxne prudký technický rozvoj v oblasti 
mobilnej komunikácie nezávislosť nevidiacich 
a slabozrakých obmedzil. Moderné smartfóny
s dotykovými obrazovkami takmer úplne vytla-
čili ozvučené tlačidlové telefóny, ktorými ľudia
s ťažkým zrakovým postihnutím ovládali veci 
vo svojom okolí. Najskôr to vyzeralo ako ne-
prekonateľná prekážka, neskôr sa ukázalo, 
že aj tento problém má riešenie. Našli 
ho v neziskovej organizácii Stopka 
v Ružomberku. V chránenej dielni 
vyvinuli súbor špeciálnych apliká-
cií COrvus pre smartfóny s operač-
ným systémom Android. Zrakovo 
postihnutým umožňujú nielen 
telefonovať a posielať správy, ale 
aj pracovať s internetom, elek-
tronickou poštou, sťahovať si
a čítať knihy, počúvať hudbu, vy-
užívať kalkulačku alebo rozozná-
vať predmety. Množstvo funkcií 
motivuje ľudí s ťažkým zrakovým 
postihnutím žiť aktívne. Všeobecná 
zdravotná poisťovňa sa stala part-
nerom tohto projektu najmä preto, 
že odstraňovať bariéry zo života ľudí 
patrí k jej dlhodobým cieľom. Obdiv  
a spoločenskú podporu si však COrvus 
zaslúži aj z iného dôvodu. Unikátne 
riešenie problému slabozrakých, ne-
vidiacich, ale aj ľudí vo vyššom veku, 
ktorí v dôsledku starnutia prestávajú 
vidieť, našli a ďalej rozvíjajú zrakovo 
postihnutí. Ich COrvus, alebo po slo-
vensky Havran, priniesol nové svetlo
do sveta tmy v podobe väčšej
slobody pre ľudí odkázaných
na život v tomto svete.
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Ivana Surovcová,
tanečnica

Najúsmevnejší dovolenkový zážitok bol na ostro-
ve Maui, ktorý je súčasťou Havajských ostrovov, 
kde som sa učila surfovať. Našli sme si miestneho 
učiteľa, ukázal nám pláže, o ktorých vedia len do-
máci, takže pár surferov, žiadni turisti. Najväčší po-
cit šťastia bol, keď som sa postavila po niekoľkých 
hodinách  na dosku a zjazdila vlny. Bonus k tomu 
– západ slnka. Väčší úsmev som vtedy na tvári už 
nemohla ani mať.

Roman Bomboš,
moderátor 

Počas posledných letných prázdnin som bol s deťmi na dovolen-
ke v Slovinsku. Celý čas sme si rozprávali o rôznych príšerách, kto-
ré žijú v mori. Navzájom sme sa strašili, čo všetko nás môže pod 
hladinou chytiť za nohu a vtiahnuť na dno, kde nás to zožerie. 
Hitom bola veľká medúza, ktorá sa na nás pozrie modrým okom, 
zhypnotizuje nás a potom pomaly ovinie malými chápadielkami. 
Počas posledného dňa som deckám kýval z mora a oni len jačali 
a s hrôzou vyvaľovali oči. Keď som sa obzrel, na chvíľu som zamrel 
aj ja. Vo vode si meter odo mňa hovela medúza s modrým okom... 
Keďže toto píšem, tak som to prežil, ale mám ponaučenie. Neho-
vorte o niečom často, lebo sa to splní :-)))))

Eva Pavlíková,
divadelná a muzikálová herečka 

Taký „čiernohumorný“, keď sme na do-
volenke na Korfu spolu s manželom 
dostali črevný katar. Akurát počas vý-
letu  po pamiatkach tohto gréckeho 
ostrova. Z pamiatok si nič nepamä-
tám, ale celkom presne viem, kde sa 
tam nachádzajú toalety. Hotová tra-
gédia to bola... Prví sme vyskakovali 
z autobusu a poslední nastupovali. 
Navyše, v lietadle cestou domov sme 
obidvaja dostali hnisavú angínu, takže 
z dovolenky sme sa vrátili ako trosky. 


Aplikácia
na stiahnutie



Takto zdravo žijem ja!
Zdokumentujte svoju cestu za zdravím 
a inšpirujte iných. 

AKTUALITY AKTUALITY

FESTIVALY POHODA A GRAPE
V ZNAMENÍ PODPORY PREVENCIE 
KOŽNÝCH NÁDOROV

FOTOGRAFIA, KTOROU INŠPIRUJETE 
INÝCH

TEŠÍME SA NA VÁS
6. – 8. 7. 2017

NA POHODE V TRENČÍNE 
11. – 12. 8. 2017

NA FESTIVALE GRAPE
V PIEŠŤANOCH.

Všeobecná zdravotná poisťovňa pripravila aj 
tento rok zaujímavý program pre návštevníkov 
hudobných festivalov Pohoda v Trenčíne a Gra-
pe v Piešťanoch.  V rámci propagácie prevencie 
stavila na ochranu kože účastníkov oboch po-
dujatí.  Práve spálenie slnkom je jednou z príčin 
vzniku nádorov. Záujemcom v stánku Všeobec-
nej zdravotnej poisťovne určia fototyp kože, 
aby vedeli, koľko slnka znesie. Je to dôležité
aj z hľadiska výberu kvalitného opaľovacieho 
krému s vhodným ochranným faktorom. Náv-
števníci Pohody a Grape si budú môcť vyskúšať 
prípravky značky Daylong. Pred letom mnohým 
ušetríme návštevu u kožného lekára, pretože 
na oboch hudobných festivaloch zabezpečíme 
preventívne vyšetrenie znamienok a všetkých 
podozrivých zmien na koži. Navštívte stánok naj-
väčšej zdravotnej poisťovne aj vtedy, ak sa bu-
dete cítiť unavení. Naši fyzioterapeuti krátkymi 
15-minútovými refl exnými masážami dostanú 
vaše telo opäť do formy, aby ste si mohli vychut-
návať hudobné a iné lahôdky oboch festivalov. 
Tým, ktorí si prinesú do Trenčína a Piešťan stres 
z práce, chceme pomôcť ranným cvičením jogy. 
Podporuje vraj produkciu hormónu šťastia a cel-
kovú životnú pohodu, tak prečo si to neoveriť 
vtedy, keď sa vám to práve hodí?

Takto zdravo žijem ja! Prečo sa nepochvá-
liť, ak je čím? Pripravili sme pre vás foto-
súťaž, v ktorej vyhrá každý. Stačí, ak nám
do 31. júla 2017 pošlete elektronicky fo-
tografiu, ktorá vás zachytáva pri akti-
vitách podporujúcich zdravý životný 
štýl. Zapojiť sa môžu poistenci Všeobec-
nej zdravotnej poisťovne starší ako 18 
rokov. Do užšieho kola súťaže odborná 
porota pod vedením Jula Kotusa, člena 
Asociácie profesionálnych fotografov Slo-
venskej republiky, navrhne 10 najlepších 
fotografií. Finálovú desiatku vám ukážeme
14. augusta 2017 na webovej stránke
https://www.vszp.sk/fotosutaz/ a fanpage 
VšZP na sociálnej sieti Facebook. O víťazovi 
a umiestnení súťažiacich na ďalších miestach 
rozhodne verejnosť. Aj piati účastníci hla-
sovania, ktorých vyberieme žrebovaním, sa 
môžu tešiť na hodnotné ceny. Slávnostne ich 
odovzdáme na vernisáži ocenených fotografií

Pravidelne sa hýbete, zdravo sa stravujete, po-
zitívne myslíte? Presvedčte nás, že zdravo žiť sa 
oplatí, a inšpirujte aj iných, aby vás nasledovali.

v priestoroch budovy Generálneho riaditeľ-
stva VšZP na Panónskej ceste 2 v Bratislave 
13. septembra 2017.

ZAŠLITE 

FOTOGRAFIU

DO 31. JÚLA 2017



Počas tohtoročného Dňa narcisov získali dob-
rovoľníci Všeobecnej zdravotnej poisťovne
od zamestnancov a návštevníkov klientskych 
centier vyše 6 100 eur. Ide o druhú najvyššiu 
sumu, ktorú sa podarilo vyzbierať od roku 2011, 
keď sa najväčšia zdravotná poisťovňa na Sloven-
sku prvýkrát stala partnerom verejnej zbierky
na pomoc onkologickým pacientom a ich rodi-
nám. Za sedem rokov partnerstva prispela
na konto Ligy proti rakovine už sumou vyš-
šou ako 41-tisíc eur.     

AKTUALITY AKTUALITY

ÚSPEŠNÝ DEŇ NARCISOV 2017

ZDRAVIE POD KONTROLOU –
VÝHRA NA CELÝ ŽIVOT
Poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne majú opäť príležitosť zapojiť 
sa do súťaže Za preventívnu prehliadku dovolenka. Odštartovali
sme už jej 12. ročník. Čo by ste mali urobiť, ak sa chcete dostať do hry
o dovolenku a ďalších 99 atraktívnych cien? Stačí, ak vyplníte súťažný kupón
na www.vszp.sk a do 15. októbra 2017 nám dáte vedieť, že ste
od 1. októbra 2016 do 30. septembra 2017 boli na preventívnej prehliadke
u všeobecného lekára, stomatológa, gynekológa alebo urológa.

Nárok na preventívnu prehliadku má raz
za dva roky každý občan Slovenskej republi-
ky starší ako 18 rokov a jedenkrát ročne, ak 
je evidovaným darcom krvi, orgánov alebo 
tkanív. V skutočnosti však toto právo využíva 
asi len štvrtina dospelej populácie na Sloven-
sku. 
„Veľa ľudí nechodí na preventívne prehliadky 
preto, lebo si myslia, že ak sa dobre cítia, je to 
zbytočné,“ sumarizuje pre časopis Partnerstvo 
poznatky z praxe všeobecná lekárka pre do-
spelých MUDr. Daniela Geljenová z Brati-
slavy. Ide podľa nej o zásadné nepochopenie 
významu prevencie v našom živote. 
„Preventívne prehliadky slúžia nielen na tzv. 
primárnu prevenciu, teda zistenie rizikových 
faktorov, ktoré sa môžu podieľať na vzniku 
ochorenia, ale sú prostriedkom aj na tzv. se-
kundárnu prevenciu, čiže zachytenie ochorenia 
v jeho včasnom štádiu.“ 
Včasná diagnostika ochorení je prvým pred-
pokladom ich úspešnej liečby. Preto by pod-
ľa všeobecnej lekárky pre dospelých mali
na preventívne prehliadky chodiť naozaj 
všetci. 
„Spomínam si na pacienta, ktorého som objed-
nala na preventívnu prehliadku po preliečení 
bežnej infekcie horných dýchacích ciest,“ po-
kračuje. „Veľmi sa mu nechcelo, ale nakoniec 
súhlasil. Mal pozitívny test na okultné krváca-
nie z hrubého čreva. Ihneď som ho odporučila 
na kolonoskopické vyšetrenie, ktoré potvrdilo 
karcinóm vo včasnom štádiu.“       
Obsah preventívnej prehliadky prispôsobuje 
lekár veku pacienta.

„Vždy je jej súčasťou anamnéza, kompletné 
vyšetrenie vrátane merania tlaku a pulzovej 
frekvencie, laboratórne vyšetrenie krvi a moču 
a kontrola platnosti očkovania proti tetanu,“ 
vysvetľuje MUDr. Geljenová.
„Od 40 rokov sa pridáva EKG, od 50 rokov test 
na okultné krvácanie z hrubého čreva a pois-
tencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne navy-
še vyhodnocujeme aj riziko vzniku cievnej moz-
govej príhody. Mužov posielame na urológiu.“ 
Všeobecná zdravotná poisťovňa uhrádza 
svojim poistencom v rámci nadštandardnej 
starostlivosti spomínané vyšetrenia už od 40 
rokov veku, a to na prítomnosť krvi v stolici 
a zistenie rizikových faktorov cievnej mozgo-
vej príhody v dvojročnom intervale a mužom 
preventívnu urologickú prehliadku každé tri 
roky. Najväčšia zdravotná poisťovňa len vlani 
investovala do preventívnych výkonov vyše 
53 miliónov eur. Predchádzať ochoreniam má 
význam z medicínskeho i ekonomického hľa-
diska. Prevencia zvyšuje kvalitu života, predl-
žuje ho a často i zachraňuje a v konečnom dô-
sledku je stále lacnejšia ako liečba ochorení. 

Rozmýšľate? 

Tak nech vám to príliš dlho netrvá, lebo 
súťaž Za preventívnu prehliadku dovolenka 
už beží. Jej víťazmi budú všetci 
súťažiaci, pretože dostať 
zdravie pod kontrolu je výhra 
na celý život.

DISKUTUJTE ONLINE
S ODBORNÍKMI VšZP
Diskusia je osvedčený spôsob, ako zís-
kať v krátkom čase čo najviac informá-
cií pre život a prácu.

Konštruktívnou diskusiou sa dá navyše za-
brániť, aby z malých nejasností vznikali veľké 
problémy. A keďže nám na vašej spokojnosti 
záleží, rozhodli sme sa diskutovať s vami na 
webstránke www.vszp.sk. Témy online disku-
sií budeme avizovať dopredu, aby ste si mohli 
premyslieť, čo sa v reálnom čase opýtate
našich odborníkov. Pri voľbe tém sa inšpiruje-
me otázkami, ktoré nám najčastejšie kladiete 
prostredníctvom call centra alebo na našich 

kontaktných pracoviskách. Online diskusie 
vnímame ako príležitosť prezentovať v širších 
súvislostiach informácie o verejnom zdravot-
nom poistení a aktivitách VšZP, ktoré by po-
istencov mohli alebo mali zaujímať. Skôr ako 
sa zapojíte, prečítajte si Záväzné pravidlá pre 
účastníkov online diskusií Všeobecnej zdra-
votnej poisťovne. Pripravili sme ich na pod-
poru cieľa, ktorý novou formou komunikácie 
sledujeme: lepšie spoznať vaše problémy, 
aby sme pri ich riešení dokázali účinne po-
máhať.



TIPY PRE VÁS 
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NAUČME SA 
RELAXOVAŤ
Rýchly životný štýl a stres nás dokážu poriadne vyčerpávať. Pociťujeme únavu
a v rozvrhu nám chýba čas na seba. Naučiť sa oddychovať je preto v dnešnej 
dobe prospešné najmä pre naše zdravie. Niekoľko odporúčaní, ako zaradiť pravi-
delný oddych do každodenného života, nám poskytla hlbinná terapeutka a lek-
torka stres manažmentu Radka Olajos.

TIPY PRE VÁS 

Oddych ≠ lenivosť
Aby človek mohol žiť v zdraví a pohode, po-
trebuje rovnováhu. Relaxácia a oddych je 
protipólom aktívneho, činorodého života. 
Nedá sa podávať neustále dobrý výkon bez 
prestávok. Na regeneráciu potrebujeme spo-
maliť, „vypnúť“, znížiť otáčky a oddychovať. 
Relaxácia a s ňou spojený útlm je nevyhnutný 
na regeneráciu organizmu, ktorá neprebieha 
len počas spánku, ale aj počas oddychu. 

Ísť na rezervu sa nevypláca
Pokles výkonnosti, zhoršovanie pamäti a po-
zornosti, predčasné starnutie, únava, depre-
sívne a úzkostné prejavy. Aj týmto spôsobom 
vám môže dávať váš organizmus najavo nedo-
statok oddychu. Znižuje sa imunita a celkovo 
kvalita vášho života. Človek sa cíti oslabený, fy-
zicky aj psychicky, začína o sebe pochybovať, 
prehlbuje sa kríza, ktorá vytvorí začarovaný 
kruh a presvedčenie, že pri zníženej výkonnos-
ti musím viac pracovať. Organizmus má svoje 
samozáchovné mechanizmy, a tak nás pri pre-
kračovaní určitých limitov začne „vypínať“, šet-
riť našou energiou. Nebezpečný je mikrospá-
nok hlavne za volantom, ale aj inde, vyčerpaný 
človek si však nemusí uvedomiť, že na chvíľu 
„vypol“. Pozoruje, že sa s ním niečo deje, že je 
akoby mimo. Ísť dlho na rezervu sa nevypláca 
a vyčerpaný organizmus je náchylnejší na cho-
roby a úrazy. Treba si však uvedomiť, že kaž-
dý z nás má iné nároky na spánok a relaxáciu. 
Každý vie kvalitatívne inak načerpávať energiu 
a robiť svoj život zmysluplným. Preto sa nepo-
rovnávajme, nesúťažme, ale vnímajme seba
a svoje potreby.

Je sledovanie televízie a sociálnych 
sietí relax?
Sledovanie televízie, sociálnych sietí sa zdá 
byť príjemné a čas, ktorý venujete týmto akti-
vitám, môžete vnímať ako relax. V skutočnos-
ti je to však inak. Pozornosť iba presúvame,
a tak nás nemusia trápiť naše starosti. Môže 
to byť aj istá forma úniku od seba a svojich 
nepríjemných pocitov. Namiesto toho, aby 
sme svoje problémy riešili, utekáme. Našu po-
zornosť lákajú nové podnety, ktoré sa často 
menia, vyvolávajú silné emócie a priestor
na ich spracovanie chýba. Sú typické pre soci-
álne siete a mnohé TV show, dokonca aj sprá-
vy. Vystaviť sa dlhé hodiny týmto podnetom 
rozhodne nie je žiaden oddych. Náš mozog 
je zamestnaný, získavame množstvo nových 
informácií, často protichodných. Naše zmysly 
sú vystavené prílivu podnetov, vzniká chaos
a prichádza únava.

Buďte príkladom aj pre svoje deti
Deti bývajú vystresované a unavené aj vďaka 
svojim rodičom. Otázka je, čo deti učíme, keď 
ich takmer denne niekam ženieme a žiadame 
od nich, aby boli rýchlejšie, výkonnejšie? Deti 
sú vnímavé a to, ako reagujú, býva odrazom 
toho, v akom prostredí a v akej atmosfére žijú. 
Občas im treba dopriať aj ničnerobenie alebo 
to nechať tak trochu na nich. Pokoj a stíšenie 
deťom pomáhajú nájsť cestu k ich schopnos-
tiam, následne môžu podávať lepšie výsledky 
v škole. Aký pomer aktivít a relaxu potrebuje 
dieťa, závisí od jeho veku a temperamentu. 
Rodič by mal vedieť svoje dieťa vnímať, byť 

empatický a komunikovať s ním. A v nepo-
slednom rade by mu mal ísť príkladom. Ak je 
svojím životným štýlom a prístupom vystre-
sovaným rodičom, ktorý si nevie oddýchnuť 
a „vypnúť“, tak tomu vystavuje aj dieťa, ktoré
s ním žije v spoločnej domácnosti.  

Aj letná dovolenka je výzvou
na oddych
Relaxovať by sme mali priebežne po celý rok
a neodkladať oddychovanie len na pár týž-
dňov dovolenky v roku. Pripraviť sa na dovo-
lenku je potrebné už niekoľko týždňov pred jej 
začiatkom – nepracovať dlhodobo s extrém-
nym nasadením (časté nadčasy, práca spojená
s veľkým stresom, vypätím a prílišnou zodpo-
vednosťou). Ak sa vám pred dovolenkou ne-
podarí zmierniť pracovné tempo, očakávané 
pookriatie nemusí prísť. Týždeň-dva rýchlo 
uplynú a blížiaca sa vyhliadka ďalších mesia-
cov v práci vám môže navodiť smutnú náladu 
a vyčerpanosť. Niektorí extrémne vyťažení 
ľudia môžu mať počas prvých dní dovolenky 
ťaživé pocity, migrénu, zhorší sa im zdravot-
ný stav alebo ochorejú. Prepracovaný človek, 
ktorý čaká na vytúženú dovolenku, býva viac 
podráždený, menej tolerantný, precitlivený
a s nervami na pokraji. Dovolenka je tiež vý-
zva, ktorá nám môže pomôcť zaradiť relax
do každodenného života. Ak si urobíte z re-
laxácie zvyk, zmení sa na každodenný rituál. 

Ako správne relaxovať počas 
celého roka
Zvoľte si taký typ oddychu, ktorý vám najviac 
vyhovuje, pri ktorom cítite, že vaše telo aj 
psychika pookrejú. Dôležité je, aby ste sa kaž-
dý deň dokázali zbaviť napätia a získali tým 
psychickú pohodu. Odporúča sa relaxovať 
po práci alebo večer pred spaním. Poznáme 
rôzne druhy relaxácie a oddychu, ideálne je 
ich kombinovať, nevenovať sa len jednej voľ-
nočasovej činnosti alebo druhu relaxácie:

 Aktívny oddych – je to taká činnosť, pre 
ktorú musíme sami niečo urobiť. Odmenou je 
pocit uvoľnenia a upokojenia. Patria sem rôz-
ne druhy meditácií, relaxačné techniky, pohy-
bové a športové aktivity, ktoré by však nemali 
príliš zaťažovať telo. Aktívnym oddychom je 
pobyt v prírode, vychádzky, túry a väčšina ne-
extrémnych koníčkov.

 Pasívny oddych – polihovanie, spánok, le-
žanie v tráve, v prírode, zastavenie sa a vní-
manie seba a sveta okolo nás. Patrí sem na-
príklad návšteva divadla alebo koncertu. 
 Dobíjanie bateriek – hobby a činnosti, 
ktoré nás napĺňajú, bavia a môžeme pri nich 
tvoriť alebo tešiť sa. Cítime, že nám prináša-
jú radosť, dávajú nám zmysel a dobrý pocit
z činnosti. Pri týchto aktivitách dokážeme byť 
bez problémov TU a TERAZ.
 Uvoľnenie mysle – schopnosť sústrediť sa 
na to, čo sa práve deje, na čo sa zameriam, byť 
v bezmyšlienkovom stave, sledovanie svojho 
dychu a bdelá pozornosť. Patria sem aj cvi-
čenia a metódy, ktorými si „vyčistíme myseľ“
a získame vnútorný pokoj.
 Uvoľnenie tela – masáže, kúpele, vedomé 
uvoľňovanie tela, napr. rôznymi relaxačnými 
tréningami.
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AKO SA ZDRAVO
A KRÁSNE OPÁLIŤ

Ak hovoríme o slnení, musíme si predstaviť 
vplyv trojzložkového ultrafi alového žiarenia (UV)
na našu kožu. Najškodlivejšie z nich je UV-C žia-
renie, ktorého väčšinu, našťastie, zachytáva ozó-
nová vrstva zeme. UV-B zložka navodzuje začer-
venanie a oneskorenú tvorbu pigmentu, UV-A 
zložka sa podieľa na včasnej pigmentácii, ale, žiaľ, 
aj na fotostarnutí kože. Obe z dlhodobého hľadis-
ka ovplyvňujú tvorbu kožných nádorov. Mal by 
to byť signál pre každého z nás dať si pred letom
i po ňom preventívne vyšetriť znamienka a kaž-
dú podozrivú zmenu kožného útvaru. Treba ďa-
lej rešpektovať, koľko slniečka (UV žiarenia) zne-
sie naša koža. Znamená to venovať pozornosť 
vonkajším faktorom (denná hodina, počasie, ze-
mepisná šírka, nadmorská výška, ale aj odraz žia-
renia, napr. od vodnej hladiny) a individuálnym 
faktorom (fototyp kože, genetická dispozícia, 
čas slnenia atď.). Správna ochrana kože pred sln-
kom pokračuje výberom vhodného sunscreenu, 
laicky opaľovacieho krému. Odporúčam tiež prí-
pravky, ktoré majú na obale vyznačený ochranný 
faktor proti UV-B žiareniu (SPF) a ochranu pred 
UV-A žiarením (symbol UVA v krúžku). Faktor SPF 
s hodnotou do 10 poskytuje nízku, s hodnotou 
15 – 25 strednú, 30 – 50 vysokú a 50+ veľmi vyso-
kú ochranu. Vyššie číselné označenie nedovoľujú 
medzinárodné dohody, preto niektoré prípravky 
s maximálnou ochranou sú bez číselného ozna-
čenia. Je nanajvýš potrebné nanášať na telo 
dostatočné množstvo prípravku (približne 2 g 
na 1 cm2) minimálne  pol hodiny pred slnením. 
Nezabúdajte na exponované miesta, ako sú nos, 
ušnice, šija, priehlavky, prípadne plešina. Prípra-
vok nechajte voľne vstrebať, aby sa hneď nezo-
trel odevom. Viacnásobným vstupom do vody 
sa znižuje aj účinok vodoodolných prípravkov, 
preto natieranie treba opakovať. Pamätajte tiež 
na to, že morská voda je agresívnejšia ako slad-
kovodná a účinnosť ochranného prípravku sa 
zníži už osušením tela uterákom. Je síce pravda, 
že s UV ochrannými prípravkami vzniká opálenie 
s malým oneskorením, čo je však oveľa dôležitej-
šie, eliminujú riziko spálenia kože. Ak nastane, 
najmä v detstve, môže byť príčinou vzniku kož-
ných nádorov v neskoršom veku. Preto je dô-
ležitá komplexná ochrana, ktorej súčasťou je aj 
vhodný odev, pokrývka hlavy, slnečné okuliare
a taktiež zdravé správanie sa na slnku.

POZOR NA ŠKODLIVÉ ÚČINKY SLNKA  
Slnko je životodarná hviezda, jeho lúče však 
môžu i škodiť. Svoje o tom vedia ľudia trpiaci 
slnečnou alergiou. Zjednodušene môžeme ho-
voriť o jej dvoch typoch. Tzv. slnečná žihľavka 
pripomína svojimi prejavmi popŕhlenie kože,
a to aj na miestach, ktoré neboli vystavené slnku. 
Druhým typom slnečnej alergie je záhadnejšia 

polymorfná svetelná dermatóza s mnohoraký-
mi kožnými prejavmi na miestach vystavených 
slnku. Objavuje sa u ľudí so svetlými fototypmi 
kože, v prvých dekádach života, najviac však 
vo veku 20 – 40 rokov a trikrát častejšie u žien 
ako u mužov. Jej prejavy sú nielen svrbivé, ale 
až bolestivé, vznikajú náhle, alebo aj s niekoľko-
hodinovým odstupom od vystavenia tela slnku
a odznievajú do niekoľkých dní po vylúčení expo-
zície. Prevenciou sa logicky javí eliminácia slnka, 
čo však pri jeho absolútnom vylúčení nesie rizi-
ko nedostatočnej tvorby vitamínu D. Vhodnejšia 
je preto včasná  adaptácia na slnko postupným 
zvyšovaním dávky slnečnej expozície, vhodný 
ochranný odev, pokrývka hlavy, rukavice, pozor 
na svetlé a priehľadné letné tkaniny, ako aj kva-
litné ochranné prípravky s vysokým faktorom 
slnečnej ochrany (SPF) a UV-A ochranným fakto-
rom (symbol UVA v krúžku). Ochranný prípravok 
je nevyhnutné nanášať hneď ráno. Medzi lieky
s profylaktickým účinkom proti slnečnej alergii 
sa zaraďujú vitamíny B3 a E, betakarotén je vhod-
né podávať v kratších intervalových kúrach (po-
zor, fajčiari ho nesmú užívať). Ak slnečná alergia 
pretrváva dlhšie, môže významne narušiť kvalitu 
života. Preto je nielen jej liečba, ale aj výchova
k prevencii a spoznanie individuálnej miery tole-
rancie na slnko nevyhnutnosťou.
Dobré rady na leto pre čitateľov PARTNERSTVA pri-
pravila dermatovenerologička
MUDr. Darina Repková. 

PRVÁ POMOC NA DOVOLENKE
Dovolenkový zdravotný balíček by mal obsa-
hovať okrem liekov, ktoré pravidelne užívate 
(napr. na tlak, štítnu žľazu a pod.), základné lieky
na tlmenie teploty a bolesti. Ak cestujete s deť-
mi, odporúčam mať ich aj vo forme sirupu ale-
bo čapíka. Pri tráviacich ťažkostiach spojených 
s hnačkou si treba čo najskôr upraviť stravu
a nasadiť probiotiká. Vhodné sú i preparáty
na zastavenie hnačky dostupné v lekárňach. 
Alkohol v malom množstve neodsudzujem, ale 
určite nie je „vhodnou“ dezinfekciou. Na dovo-
lenkách sa ľudia často slnia a niekedy im vznikne 
nepríjemný alergický ekzém na koži. V takýchto 
prípadoch urobia dobrú službu voľnopredaj-
né antihistaminiká;  lokálne sa dá použiť gél, 
ktorý pomôže aj proti svrbeniu, napr. po uštip-
nutí hmyzom. Odporúčam pribaliť si ďalej sprej
na upokojenie pokožky po slnení. Dopredu 
treba taktiež myslieť na prípadné drobné pora-
nenia a odreniny, najmä pri turistike a počas 
prechádzok, nezabudnite preto ani na náplasti, 
dezinfekciu  a obväz.
Dovolenku bez zdravotných problémov želá prak-
tická lekárka pre dospelých              
MUDr. Daniela Geljenová.
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ZDRAVOTNÉ POISTENIE V ZAHRANIČÍ KEDY VÁS ZDRAVOTNÁ 
STAROSTLIVOSŤ MÔŽE 
VYJSŤ PRÍLIŠ DRAHO

Vybrať sa do zahraničia bez zdravotného poistenia 
si už dnes trúfne asi málokto. Potvrdzuje to aj 
preddovolenkový zvýšený záujem o Európsky preukaz 
zdravotného poistenia (EPZP). Niekoľko užitočných 
informácií o zdravotnom poistení v zahraničí poskytla 
čitateľom PARTNERSTVA vedúca call centra Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne (VšZP) Mgr. Daniela Dobrotková. 

Opýtali ste sa: Nášmu 14-ročnému synovi sme dovolili ísť 
na oslavu narodenín kamaráta. Narodeninová oslava sa 
skončila tak, že kamaráti museli zavolať synovi záchran-
ku, lebo náhle upadol do bezvedomia. Vzhľadom na to, že 
ošetrujúci lekár zistil, že jeho kolaps spôsobilo užitie nad-
merného množstva alkoholu, upozornil nás, že budete 
žiadať náklady za liečbu. Zaujímalo by nás, prečo?

VšZP vydáva bez-
platne na základe 
žiadosti oboj-

stranný preukaz poistenca, ktorý slúži sú-
časne ako preukaz poistenca verejného 
zdravotného poistenia na Slovensku a EPZP 
v členských štátoch Európskej únie, Európ-
skeho hospodárskeho priestoru a vo Švaj-
čiarsku. Keďže mnohí z nás si veci necháva-
jú na poslednú chvíľu, často v tomto období 
odpovedáme v call centre na otázku, ako si 
najrýchlejšie vybaviť EPZP. 

Čo poistencom odporúčate?
Ak nás klient kontaktuje telefonicky, jeho žia-
dosť o nový preukaz poistenca zaevidujeme 
aj počas hovoru. Pohodlnejšie je to však cez 
ePobočku, kde sa priamo zobrazuje vyplne-
ná žiadosť o nový preukaz. Od vás sa už iba 
očakáva, že „odkliknete“, či vám máme EPZP 
poslať poštou, alebo si ho radšej vyzdvihnete 
na niektorom z kontaktných miest. Taktiež je 
možné o obojstranný preukaz poistenca po-
žiadať pomocou formulára, ktorý nájdete na 
internetovej stránke www.vszp.sk v časti Po-
istenci a Služba pre Vás. Preukaz môže za vás 
prevziať aj iná osoba na základe splnomoc-
nenia. Lehota na vystavenie EPZP je 30 dní 
od podania žiadosti.

Čo ak je to pre poistenca príliš dlhý čas 
vzhľadom na termín dovolenky?  
Ak poistenec nestihne podať žiadosť do 30 dní 
pred plánovaným odchodom do zahraničia, 
môže požiadať o Náhradný certifikát k EPZP. 
VšZP mu ho obratom pošle poštou doporuče-
ne do vlastných rúk alebo náhradný certifikát 
vystaví na počkanie na ktoromkoľvek kontakt-

Odpovedá JUDr. Ingrid Kolaříková, riaditeľ-
ka odboru právneho Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne, a. s. (VšZP)
Zákon o zdravotnom poistení oprávňuje zdra-
votnú poisťovňu uplatniť si nárok na úhradu 
nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť 
a s ňou súvisiace služby, lieky, zdravotnícke po-
môcky a dietetické potraviny, a to voči poisten-
covi, ak sa mu zdravotná starostlivosť a s ňou 
súvisiace služby, lieky, zdravotnícke pomôcky 
a dietetické potraviny poskytli preukázateľne 
v dôsledku porušenia liečebného režimu, po-
žitia alkoholu, resp. inej návykovej látky, alebo 
voči tretej osobe, ak úraz, prípadne iné poško-
denie zdravia poistenca nastali v dôsledku jej 
protiprávneho konania. Zákon súčasne ukla-
dá poistencovi povinnosť uhradiť zdravotnú 
starostlivosť a s ňou súvisiace služby, ak ich 
zdravotná poisťovňa poskytla preukázateľne 
z dôvodu porušenia liečebného režimu alebo 
požitia návykovej látky.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú 
zákonnú povinnosť oznámiť zdravotným pois-
ťovniam každý prípad zdravotnej starostlivosti 
v dôsledku už spomenutých okolností. Zdra-
votné poisťovne náklady za liečbu poskytova-
teľovi uhradia. Zákon im však umožňuje žiadať 
od poistenca, tretej osoby alebo pri zdravotnej 
starostlivosti týkajúcej sa maloletých detí od ich 
zákonných zástupcov, ak zanedbali náležitý do-
hľad nad deťmi, tzv. regresný nárok. VšZP každý 
takýto prípad objasňuje a posudzuje indivi- 
duálne na základe konkrétnych skutkových 

okolností a s využitím dostupnej dokumentácie. 
Vyšetrenie prípadu a vyčíslenie nákladov trvá 
minimálne 3 mesiace, niekedy aj dlhšie. Maxi-
málna výška regresnej náhrady nie je stanove-
ná, pretože poisťovňa požaduje náhradu sku-
točne vynaložených nákladov. Celková suma 
závisí od poskytnutej liečby (ambulantná alebo 
ústavná) a zdravotníckeho zariadenia. Môže sa 
pohybovať od niekoľkých desiatok až po nie-
koľko tisíc eur a dá sa zaplatiť aj v splátkach, 
ak ju povinný nedokáže uhradiť jednorazovo. 
V prípade, že povinný odmietne vyčíslenú sumu 
uhradiť, poisťovňa má právo vynútiť si úhradu 
žalobou na súde. Doteraz najvyššiu regresnú 
náhradu približne 66-tisíc eur žiadala VšZP za 
poskytnutie zdravotnej starostlivosti spojenej 
s poškodením zdravia pri pracovnom úraze. 

Regresné právo zdravotnej poisťovne plní re-
presívno-výchovnú a preventívnu funkciu. 
Takto získané finančné prostriedky sa vracajú 
späť do systému verejného zdravotného pois-
tenia a hradí sa z nich poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti. V roku 2016 evidovala VšZP okolo 
26-tisíc regresných prípadov. Približne 3-tisíc 
z nich sa týkalo problému naznačeného v otáz-
ke – riešenia dôsledkov súvisiacich s požitím ná-
vykových látok a alkoholu. Ďalej išlo napríklad 
o zranenia spôsobené pri dopravných neho-
dách, fyzických napadnutiach, úrazoch, a to 
bežných i pracovných. Formou regresných ná-
hrad vrátila vlani VšZP do systému verejného 
zdravotného poistenia okolo 4,2 milióna eur.

JUDr. Ingrid Kolaříková nom mieste. Náhradný certifikát k EPZP platí 
maximálne 3 mesiace.

Na akú zdravotnú starostlivosť má poiste-
nec nárok po predložení EPZP? 
Po predložení EPZP vzniká nárok na potrebnú 
zdravotnú starostlivosť. To znamená na takú 
starostlivosť, akú si vyžaduje aktuálny zdra-
votný stav poistenca a jej poskytnutie nemož-
no odložiť do termínu návratu na Slovensko. 
Okrem výhod však treba pamätať aj na to, že 
EPZP nepokrýva náklady na spoluúčasť, pre-
voz do SR a repatriáciu, ani náklady na ošetre-
nie poistenca v zdravotníckych zariadeniach, 
resp. u poskytovateľov, ktorí nie sú v danej kra-
jine súčasťou miestneho systému verejného 
zdravotného poistenia. Z tohto dôvodu pois-
tencom odporúčame, aby pri ceste do zahrani-
čia kombinovali EPZP s komerčným poistením.
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O ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV 
PREJAVILI ZÁUJEM TISÍCKY ĽUDÍ 
Pre viac zdravého a krásneho úsmevu na tvá-
rach ľudí neváhali precestovať na prelome aprí-
la a mája celú republiku. Napísali nám, že ich 
12-dňové putovanie po celom Slovensku malo 
zmysel a ďakujú Všeobecnej zdravotnej poisťov-
ni za podporu podujatia, ktoré nazvali Spoločne 
za zdravý a krásny úsmev. Reč je o medikoch 
zo Spolku študentov zubného lekárstva v Ko-
šiciach, ktorí už po piaty raz školili záujemcov
v 19 slovenských mestách, ako sa správne starať 
o svoj chrup. Táto iniciatíva oslovila  vyše 6 500 
ľudí všetkých vekových kategórií, ktorí už vedia, 
že zdravý a krásny úsmev si vyžaduje správnu 
starostlivosť o zuby. Veľký záujem o podujatie 
svedčí o tom, že ľuďom na zdravom a krásnom 
úsmeve záleží, čo potvrdila aj naša minianketa,
v ktorej sme sa pýtali, čo znamená úsmev vo  va-
šom živote.

ZISTITE SI PRAVDU O SVOJOM 
ZDRAVÍ
Aj počas leta pokračujeme v sérii osobných stretnutí, ktoré 
poznáte pod názvom Deň pre vaše zdravie so Všeobecnou 
zdravotnou poisťovňou. Príďte si otestovať svoje telo a získajte 
dôležité informácie, ktoré vás možno naštartujú žiť zdravšie, 
krajšie a plnohodnotnejšie. Zastavte sa aj vtedy, ak sa cítite dobre 
a nič vás netrápi, aby ste si tento výnimočný 
pocit slobody užívali čo najdlhšie. Kde nás 
počas leta nájdete? Sledujte našu webstránku 
http://www.vszp.sk/.denprevasezdravie/.

Usmievate sa? Presne to sme chceli týmto člán-
kom docieliť. Mali by ste vedieť, že čisté zuby 
nebolia. Ak sa v nich aj nejaký drobný kaz z času 
na čas objaví,  preventívna prehliadka mu nedá 
dlhú šancu na prežitie. Pýtajte sa pravidelne 
zubného lekára, či je váš úsmev zdravý, pretože 
zdravie znásobuje jeho silu a krásu.

Veronika (37): Úsmevom dávame najavo, 
že sme spokojní, šťastní, milovaní, že máme 
dobrú náladu, tak prečo sa o úsmev nepodeliť aj 
s ľuďmi, ktorých máme radi?

Adam (16): Úsmev na perách i v očiach mo-
jej priateľky je láska...

Libuša (60): Úsmevom dávam najavo, že sa 
teším zo stretnutia s mojimi žiakmi.

Gabika (16): Úsmev zvýrazňuje prirodzenú 
krásu človeka.

Juraj (35): Úsmevom liečim malé „bolesti“ 
svojej dcéry, úsmevom ju povzbudzujem, aby sa 
tešila zo života.

Nikolleta (16): Úsmev je bezplatné vyjad-
renie radosti a podpory, asi preto sa hovorí, že 
úsmev je dar.

Simona (15): Úsmev je zrkadlom duše člo-
veka. Usmievaš sa, deň bude pekný. 

Oľga (58): Usmievaví ľudia sú ako malé sl-
niečka v našom bežnom svete. A tak, ako bez 
slniečka, ani bez úsmevu sa nedá žiť.

Lucia (16): Usmej sa na mňa a ja sa tiež na 
teba usmejem... 
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Rozhodli 
sme sa 
srdcom...

Narodil sa vo švajčiarskom Zürichu, ale doma je v malej dedinke Stupné
v  Považskej Bystrici. Malý batôžtek lásky, ktorému osud postavil do cesty prekážky 
ešte skôr, ako prišiel na svet. Akoby mu naznačoval, že tu nie je vítaný. A pritom pre 
rodičov bol vytúženým zázrakom, ktorým si chceli splniť sen o druhom dieťatku. 
Keď ich lekári postavili pred najťažšiu voľbu v živote, rozhodli sa srdcom. Láska 
k nenarodenému synovi bola väčšia ako strach z toho, či zvládnu starostlivosť 
o dieťa, u ktorého lekári zistili vážnu vývojovú chybu. V tom čase ani netušili, že 
ich Sebastián bude prvým dieťatkom na Slovensku, ktorý podstúpi unikátnu 
operáciu ešte v brušku mamičky.

„KEĎ SOM SA DOZVE-
DELA, ŽE SOM OPÄŤ TE-
HOTNÁ, VEĽMI SME SA
S MANŽELOM TEŠILI.“

LEKÁRI ODPORÚČALI 
UKONČENIE TEHOTENSTVA
„Keď som sa dozvedela, že som opäť tehotná, 
veľmi sme sa s manželom tešili. Takto nejako sme 
si druhé dieťatko aj plánovali. Päťročná dcéra 
Karinka pôjde pomaly do školy a ja sa jej počas 
materskej dovolenky budem môcť viac venovať,“ 
začína svoje rozprávanie mladá mamička Katka 
Krajčoviechová. Cítila sa dobre, tehotenstvo pre-

UNIKÁTNA OPERÁCIA
VO ŠVAJČIARSKU
„Začali sme hľadať informácie, rady, alternatívy, 
dovtedy sme o tejto diagnóze veľa nevedeli. Je-
den lekár v Martine nám síce povedal, že existujú 
aj prenatálne operácie, ale tie sa vraj zatiaľ robia 
len v Amerike a pre nás sú nedosiahnuteľné,“ 
hovorí Katka. Na internete som našla kontakt
na špičkového odborníka MUDr. Františka Horna, 
ktorý v Bratislave operuje detičky s rázštepom 
chrbtice do 24 hodín po narodení. Zareagoval 
veľmi promptne a prijal nás doslova s otvore-
nou náručou. Dohodli sme sa, že budem rodiť
v Bratislave, aby mohol dieťatko hneď operovať. 
O tri týždne nám však MUDr. Horn volal opäť.
Po komunikácii so Všeobecnou zdravotnou pois-
ťovňou nám ponúkol ďalšiu možnosť – unikátnu 
operáciu vo Švajčiarsku. Hoci fetálna chirurgia sa 
na Slovensku ešte nerobí, vo svete s ňou majú 
skúsenosti. A my sme dostali možnosť pomôcť 
nášmu dieťatku ešte pred jeho narodením.
Na rozhodnutie sme mali 1 deň, tento typ operá-
cie sa totiž robí v 24. – 25. týždni. Neváhali sme, 
nemali sme čo stratiť, ale mohli sme získať veľa.
O týždeň som už bola na klinike v Zürichu.“

JEDNA OPERÁCIA – DVAJA 
PACIENTI
Vo Švajčiarsku Katka absolvovala potrebné vy-
šetrenia, aby lekári mali istotu, že zákrok zvládne. 
Operácia v celkovej anestézii trvala viac ako 3 ho-
diny a ukázala, že rázštep u dieťatka bol väčší, ako 
sa pôvodne predpokladalo, išlo o poškodenie
5 – 6 stavcov. Napriek tomu bola úspešná a 
aj mladá mamička sa vďaka vynikajúcej sta-
rostlivosti rýchlo zotavila. Po necelých troch 
týždňoch ju krátko pred Vianocami prepustili

biehalo bez problémov. Až do 17. týždňa, keď 
išla na tripple test, ktorý v tomto období absol-
vujú všetky budúce mamičky. Testom sa zisťuje 
prípadné zvýšené riziko možného poškodenia 
plodu. Gynekológovi sa namerané hodnoty ne-
pozdávali, preto budúcu mamičku poslal na ge-
netické aj ultrazvukové vyšetrenie, ktoré potvrdili 
u dieťatka rázštep chrbtice. Lekári mladým man-
želom navrhovali ukončenie tehotenstva, oni sa 
však s touto myšlienkou nevedeli zmieriť. „Bolo 
to pre nás veľmi ťažké, sme kresťanská rodina
a dieťa je pre nás dar… na druhej strane musíte 
myslieť aj na to maličké, aký život ho s takýmto 
postihnutím čaká,“ hovorí otec Ľubomír. „Vedeli 
sme, že budeme na to dvaja a sme jeden druhé-
mu oporou, preto sme sa rozhodli neposlúchnuť 
odporúčania lekárov a dať nášmu dieťatku šan-
cu,“ dodáva Katka.



PRÍBEH

„BOLI SME ROZHODNU-
TÍ ZOBRAŤ SI ÚVER, PRE-
DAŤ DOM, NETUŠILI SME, 
KOĽKO TAKÁTO LIEČBA 
STOJÍ A KTO JU ZAPLATÍ, 
NAŠE OBAVY VŠAK BOLI 
ZBYTOČNÉ.“

„NEVÁHALI SME, NE-
MALI SME ČO STRATIŤ, 
ALE MOHLI SME ZÍSKAŤ 
VEĽA. O TÝŽDEŇ SOM 
UŽ BOLA NA KLINIKE 
V ZÜRICHU.“

do domáceho liečenia. „Samozrejme, že som 
sa bála, v cudzom prostredí som sa cítila stra-
tená a večer pred operáciou som si myslela, 
že odtiaľ ujdem… ale keď vidíte ten profesio-
nálny prístup a starostlivosť, akosi podvedo-
me si hovoríte, že sa to ani nemôže skončiť 
inak ako dobre. Jednoducho sme tomu verili,“ 
hovorí.

VŠETKY NÁKLADY ZAPLATI-
LA VŠEOBECNÁ ZDRAVOT-
NÁ POISŤOVŇA
Dva týždne pred plánovaným cisárskym rezom sa 
Katka opäť vrátila do Zürichu, aby pod dohľadom 
tamojších odborníkov priviedla na svet bábätko, 
ktoré operovali počas jeho vnútromaternicového 

mamičkou zo Slovenska. „Boli sme rozhodnutí 
zobrať si úver, predať dom, netušili sme, koľko ta-
káto liečba stojí a kto ju zaplatí, naše obavy však 
boli zbytočné,“ hovorí Ľubo.
Všetky náklady spojené s liečbou uhradila Vše-
obecná zdravotná poisťovňa, ktorá podporuje 
moderné svetové trendy v medicíne a viaceré 
unikátne zákroky uhrádza ako prvá na Sloven-
sku. „Chceli sme dať dieťatku šancu na lepší štart 
do života, a to sa nám podarilo. Naďalej sa zaují-
mame o zdravotný stav malého Sebastiána, po-
zorne sme sledovali aj priebeh operácie a veríme, 
že časom bude fetálna medicína samozrejmos-
ťou aj na Slovensku. Snažíme sa vytvoriť na to 
podmienky, šikovných a skúsených lekárov, ktorí 
už získavajú skúsenosti v zahraničí, máme,“ ho-
vorí riaditeľka odboru zdravotného a revízneho 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne MUDr. Beata 
Havelková.

vývoja. Aj vo Švajčiarsku je fetálna medicína ešte 
novinkou, Katka bola len 48. pacientkou, ktorá 
v Zürichu podstúpila takúto operáciu, a prvou 

PROGNÓZY SÚ SĽUBNÉ
29. 1. 2017 sa narodil malý Sebastián. Jeho šan-
ce na lepší život sa operáciou podstatne zvýšili. 
„Sme radi, že sa to podarilo. Dôsledky defektov 
neurálnej rúry závisia od toho, ktorá úroveň chrb-
tice a miechy sú postihnuté. V prípade malého 
Sebastiána išlo o takú chybu, v dôsledku ktorej 
by trpel inkontinenciou a bol by na vozíku. Dnes 

že dieťa prospieva. „Viete, čo mi povedal lekár, 
ktorý syna v Zürichu operoval? Nesľubujem, 
že bude v jedenástich hrať futbal, ale v tridsiatke 
to nevylučujem,“ hovorí Ľubo.

SEBASTIÁN MAL ŠŤASTIE
„Mysleli sme si, že sme šťastní a máme všetko. 
Teraz to vieme ešte viac,“ dodáva skromne Katka. 
Vďaka modernej medicíne sa dnes deti i dospelí 
so spina bifidom môžu lepšie zaradiť do života. 
Nezáleží na tom, že sú trochu iní, sú medzi nimi 
právnici, umelci, lekári, víťazi paralympiád, majú 
svoje rodiny…

hýbe nohami, vieme, že bude chodiť. Na to, aby 
sme posúdili kontinenciu a vyprázdňovanie, je 
ešte maličký, vyzerá to však veľmi nádejne,“ ho-
vorí MUDr. Horn, chlapčekov ošetrujúci lekár 
na Slovensku, ktorý bol iniciátorom jeho liečby 
v zahraničí. V spolupráci so Sebastiánovou pe-
diatričkou a švajčiarskymi lekármi malého pa-
cienta pravidelne kontroluje a teší sa z toho, 

HOVORÍ SA, ŽE PRVÝM 
ŠŤASTÍM DIEŤAŤA JE, ŽE 
JE MILOVANÉ. SEBAS- 
TIÁN TOTO ŠŤASTIE MAL.

„CHCELI SME DAŤ DIE-
ŤATKU ŠANCU NA LEPŠÍ 
ŠTART DO ŽIVOTA, A TO 
SA NÁM PODARILO.“

- ami -
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ZMENY A NOVINKY V ROČNOM 
ZÚČTOVANÍ POISTNÉHO ZA ROK 2016

Nahlasovanie príjmov z osobnej asistencie 
sa zjednodušilo
Poistenci, ktorí mali v roku 2016 príjmy z osob-
nej asistencie a vznikla im povinnosť podať da-
ňové priznanie, už nemusia tieto príjmy ozná-
miť zdravotnej poisťovni. Informáciu o nich 
poskytuje Finančná správa SR z podaných da-
ňových priznaní.

Zmena preddavku na poistné pre samostat-
ne zárobkovo činnú osobu 
Novelou zákona o zdravotnom poistení sa 
od 1. 1. 2017 zrušil maximálny preddavok 
na poistné. To znamená, že v ročnom zúčtova-
ní poistného bude mať samostatne zárobkovo 
činná osoba vypočítaný preddavok na rok 2018 
z vymeriavacieho základu, pričom horná hranica 
preddavku už nebude určená. Naďalej však zo-
stáva zachovaný minimálny vymeriavací základ, 
a teda aj minimálny preddavok. 
Samostatne zárobkovo činné osoby si môžu 
výšku aktuálneho preddavku na poistné overiť 
pomocou kalkulačky na jej výpočet, ktorú náj-
du na stránke www.vszp.sk.

Ročné zúčtovanie poistného v ePobočke 
O výsledkoch ročného zúčtovania (ďalej len 
„RZ“) zdravotná poisťovňa informuje výkazom 
nedoplatkov (ak je výsledkom nedoplatok) 
alebo oznámením o výsledku RZ (ak je výsled-
kom preplatok). Všetci platitelia majú možnosť 
pozrieť si výsledky RZ v ePobočke bez ohľadu 
na to, či majú, alebo nemajú registrované kon-

to. VšZP im totiž vo výsledkoch ročného zúčto-
vania zasiela jednoúčelové prihlasovacie údaje.  
Tohtoročnou novinkou je, že platitelia majú 
možnosť pozerať si a stiahnuť výsledok RZ pro-
stredníctvom zaslaného dokumentu – výkazu 
nedoplatkov alebo oznámenia o výsledku RZ.

Získajte výhody registrácie v ePobočke 
ešte pred vykonaním ročného zúčtovania
Už ste sa zaregistrovali v ePobočke?
Len registrovaný poistenec si môže pozerať: 
-  výpočet RZ zúčtovaný cez zamestnávateľa,
- výšku príjmu za jednotlivé mesiace u za-
mestnávateľa, ak mal viacerých 
zamestnávateľov, cez ktorého 
z nich mu bude výsledok RZ 
zúčtovaný,
- podmienky vykonania RZ.

Zamestnávateľ so službou Prehľad alebo 
Komplet a registrovaný individuálny pla-
titeľ získajú:
e-mailovú notifikáciu o vykonaní a doruče-
ní výsledku RZ do ePobočky,
e-mailovú pripomienku na zaplatenie ne-
doplatku,
kompletný prehľad predpisov a platieb sú-
visiacich s RZ za zvolený rok,
okrem možnosti pozerať si RZ aj možnosť 
aktualizácie údajov evidovaných vo VšZP – 
zmena názvu, priezviska, titulu, adresy, kon-
taktných údajov, bankového spojenia, výplat-
ného termínu,
informáciu o stave saldokonta, predpisoch 
a platbách,
informáciu o chýbajúcich mesačných výka-
zoch a prehľad chýb zo spracovania mesač-
ných výkazov,
zamestnávateľ aj zoznam zamestnancov 
a informáciu o nároku na zníženú sadzbu 
poistného.

SENIORSKÁ ZĽAVA
10% zľava na liečebné pobyty 

platná celoročne 
vo všetkých liečebných domoch 

pre seniorov nad 60 rokov

Last Minute pobyty sú pravidelne 
aktualizované na našej web stránke 

www.kupele-bojnice.sk

Kúpele Bojnice, a.s., 972 01 Bojnice, Slovenská republika 
Tel.: 00421 46 5116 362-3 • fax: 00421 46 5430 026 • e-mail: info@kupele-bojnice.sk • www.kupele-bojnice.sk
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DÔVERUJ, ALE PREVERUJ – 
SKONTROLUJTE SI SVOJ OSOBNÝ 
ÚČET 

ČAS SÚ PENIAZE, SO SLUŽBAMI VšZP 
O NE NEPRÍDETE

Ak by vám v obchode naúčtovali to-
var, ktorý ste si nekúpili, asi by sa vám 
to nepáčilo a účet by ste reklamovali. 
A zrejme vám nie je ľahostajné ani to, 
či z vašich zdravotných odvodov zdra-
votná poisťovňa hradí liečbu, ktorú ste 
aj skutočne dostali.

Viete, že si to môžete jednoducho overiť?
Vo výpise z osobného účtu nájdete všetky infor-
mácie o tom, koľko a komu zdravotná poisťovňa 
zaplatila za vašu zdravotnú starostlivosť. V minu-
lom roku túto možnosť využilo takmer 50-tisíc 
poistencov VšZP. Viacerí z nich pritom z výpisu 
zistili, že čerpali aj zdravotnú starostlivosť, o kto-
rej ani netušili. 
     • Poistenka sa napríklad takto dozvedela, že 
psychiater, u ktorého bola len raz, vykazuje VšZP 
lieky, ktoré v skutočnosti neužíva. Pri kontrole 
tohto lekára poisťovňa zistila, že podobne po-
stupoval aj pri iných pacientoch, ktorí ho jedno-

POTREBUJEME VÁS LEPŠIE POZNAŤ 
Ukončili ste nedávno školu, zmenili ste svoj rodinný stav alebo adresu
a my o tom nevieme? Aj preto vám môžu chýbať najnovšie informácie
o našich službách. Ak chceme účinne pomáhať, musíme s vami ko-
munikovať. Vyplňte v ePobočke VšZP Oznámenie kontaktných údajov
a pošlite nám ho priamo z domu. Osobné údaje si môžete aktualizovať
aj na ktoromkoľvek z našich klientskych pracovísk prostredníctvom 
Oznámenia poistenca/platiteľa poistného alebo Formulára na zmenu 
údajov.

razovo navštívili, a VšZP tak neoprávnene účto-
val lieky za takmer 35-tisíc eur. 
         •  Z obyčajného potvrdenia na vodičský pre-
ukaz sa „vykľula“ diagnóza, na ktorú poistenca 
klinická psychologička nikdy neliečila. Psycho-
logička však poisťovni účtovala na jeho meno 
rôzne vyšetrenia.
         •  Poistenec VšZP upozornil, že vo výpise 
našiel laboratórne vyšetrenia, ktoré nemohol 
absolvovať, keďže v tom čase žil preukázateľne 
v zahraničí.
      • Zaskočená zostala aj poistenka, od ktorej 
lekár žiadal úhradu za preventívnu prehliadku. 
Poisťovňa mu ju nezaplatila, pretože dva mesia-
ce predtým ju zaplatila inému lekárovi, ktorý si 
ju neoprávnene vykázal. Na základe toho zistila 
fi ktívne preventívne prehliadky aj u iných pa-
cientov, ktorí tohto lekára navštevovali.
Výpis z účtu poistenca môžete získať elektro-
nicky – v ePobočke je táto služba bezplatná. 
Písomný výpis z účtu poistenca je podľa platnej 
legislatívy spoplatnený sumou 0,66 eura.

Sú výročia, ktoré určite neprehliadnete. 
Životné jubileá, sviatky vašich blízkych, 
dátumy dôležitých udalostí vo vašom 
živote. Sú však i výročia, ktoré ani 
nezaregistrujete. Viete napríklad, že 
služba Objednanie do pobočky VšZP 
online má už za sebou prvý rok? 

Za toto obdobie ju vyskúšali desiatky klientov – 
poistencov i zamestnávateľov. Niektorí zo zve-
davosti, či to naozaj funguje, a iní jednoducho 
preto, aby si pri osobnej návšteve klientskeho 
pracoviska vybavili potrebné záležitosti v čase, 
ktorý im vyhovuje. Jedni aj druhí tvrdia, že za-
vedenie tejto služby bol zo strany Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne dobrý krok a oceňujú 
možnosť, že v ponuke, z ktorej si môžu vybrať, 
sú aj termíny mimo stránkových hodín.    
Hoci mnohí poistenci už uprednostňujú elek-
tronickú komunikáciu s nami prostredníctvom 
ePobočky, aj vám sa môže stať, že budete potre-
bovať riešiť svoj problém osobne so zamestnan-
com klientskeho centra. Nečakajte potom v rade 
a objednajte sa online na deň a hodinu, ktoré si 
sami vyberiete. 
Je to jednoduché. Kliknite na www.vszp.sk
a v časti Kontaktné miesta následne na ikonu 
„kalendár“ umiestnenú pri kontaktnom mieste, 
ktoré chcete navštíviť. Vyberte si dátum a čas 

z ponuky voľných termínov a voľbu potvrď-
te, prípadne kliknite na baner  „Objednanie
do pobočky VšZP online“. Výhodou je, ak pri vy-
branom účele svojej návštevy stručne uvediete, 
čo potrebujete vybaviť, napríklad: nový preukaz 
poistenca, poistenie novorodenca, vyriešiť ne-
doplatok, žiadosť o splátkový kalendár a pod. 
Zamestnanec VšZP, ktorý sa vám bude osobne 
venovať, sa bude môcť na stretnutie vopred pri-
praviť a ušetriť váš čas.
Službu Objednanie do pobočky VšZP online mô-
žete využiť v 35 pobočkách a 6 expozitúrach, 
kde vám v rámci jedného týždňa ponúkame 
612 termínov na stretnutie, z nich 419 je 
mimo stránkových hodín.



ROZHOVOR

Talentovaná 29-ročná rodáčka z Nitry pôsobiaca v Prahe vyštudovala 
scenáristiku a dramaturgiu, no pýšiť sa môže aj hudobným nadaním. Vždy 
v sebe skrývala umelkyňu so silnou potrebou tvoriť, čo sa prejavilo aj na jej 
doterajších úspechoch. Len nedávno naspievala titulnú skladbu k fi lmu Piata 
loď, ktorý získal najvyššie ocenenie Krištáľového medveďa od detskej poroty 
na festivale Berlinale v Berlíne. Od minulého roka spolupracuje aj s Davidom 
Kollerom, významným hudobníkom strednej generácie českého bigbítu, a sama 
je autorkou 2 štúdiových CD. Zoznámte sa s Katarziou.

Katarzia:
Verím, že dokážem všetko, čo chcem

 ZNAMENIE: VODNÁR
 ŽIVOTNÉ MOTTO:  ŽI A NECHAJ ŽIŤ.
 NOMINÁCIA, KTORÁ MI UROBILA  
 NAJVÄČŠIU RADOSŤ: RADIO_HEAD  
 AWARDS – NOVÁČIK ROKA

ROZHOVOR

Čo ťa najviac  inšpiruje pri tvorbe textov? 
Ľudia a situácie medzi nimi. Aj iní umelci a kon-
certy iných muzikantov, divadlo, fi lmy, výtvarné 
umenie. 

Vždy si túžila vydať sa na umeleckú dráhu 
alebo si niekedy chcela robiť aj niečo iné? 
Vždy som sa cítila ako umelkyňa, mám v sebe vý-
razné pnutie tvoriť, nič iné ma tak nebaví. 

Kedy si zistila, že vieš spievať?  
Neviem, či viem spievať, som skôr textárka a song-
writerka, to, že spievam svoje pesničky, je len 
vedľajší jav. 

Čo je pre teba 
ideálny relax?
More, ku ktorému by 
som sa chcela dostať 
častejšie.

Je niečo, v čo veríš? 
Veľa vecí. Najviac 
však verím, že doká-
žem všetko, pre čo sa 
rozhodnem, a v silu 
človeka.

Nosíš „šialene“ veselé oblečenie, navrhuješ si 
ho sama alebo si svoje farbené kúsky dávaš 
vyrábať? 
V posledných rokoch nosím hlavne čierny mini-
malizmus, spolupracujem s mladou slovenskou 
odevnou dizajnérkou Andreou Pojezdálovou
a mám pár vecí od návrhárky Lenky Sršňovej. 
Kostýmy na koncerty pripravujem spolu s ďalšou 
skvelou módnou dizajnérkou žijúcou v Prahe 
Zuzanou Kubičkovou. 

Blíži sa leto a čas  
festivalov. Aké 
bude tvoje leto? 
Stretneme sa
na festivaloch 
Grape či Pohoda? 
Budeme spolu s praž-
skou kapelou na Gra-
pe, Pohode aj na CO-
lors of Ostrava. Tento 
rok sa často objavíme 
na hlavných pódiách 



ROZHOVOR

a čaká nás množstvo festivalov po Česku a Slo-
vensku. 

Si zástankyňou zdravého životného štýlu, 
alebo máš rada skôr domácu stravu? 
V súčasnosti sa snažím jesť hlavne raw food, ve-
gánske potraviny, čerstvé suroviny a milujem 
smoothies :) K tejto strave sa postupne dostávam 
hlavne kvôli zdraviu, pretože trpím na rôzne aler-
gie, intolerancie a pozorovaním som si uvedo-
mila, že mi zdravá strava pomáha byť silnejšou
a zvládať fyzicky i psychicky náročné koncerty. 

Ako sa udržiava Katarzia v kondícii? Si viac 
umelkyňa – športovkyňa   alebo „lenivá“ 
umelkyňa?  
Pravidelne cvičím s trénerom, ak práve necestu-
jem na koncerty, snažím sa chodiť do posilňovne 
každý druhý deň. Dni medzitým behám v lese. 
Ak necvičím, som unavená a nevládzem podať 
stopercentný výkon. Koncerty často sprevádza 

celodenné šoférovanie dodávky, starostlivosť
o kapelu, manažérske práce a vykladanie tech-
niky. Kým sa dostanem k spievaniu, prejde veľa 
hodín vyplnených prípravou a presunmi, ktoré 
sú celkom vyčerpávajúce, najmä preto musím 
byť v kondícii. 

Tvoje životné motto? 
Ži a nechaj žiť.

Čo pre teba v živote najviac znamená?  
Láska a hudba.

Je v tvojom živote dosť lásky? 
Asi až priveľa. 

Ako sa staráš o svoje zdravie? 
Snažím sa choroby riešiť skôr správnou stravou, 
športom, pobytom na zdravom vzduchu, ako 
liekmi a doktormi.

Plávanie
Ideálna pohybová aktivita
v každom veku 

Leto bez vody nie je leto. Samozrejme, nie tej 
dažďovej, ale vody, ktorú nám ponúkajú rôz-
ne prírodné a umelé jazerá, vodné nádrže, ale
i bazény a moria v blízkej i vzdialenej cudzine.
S vodou je spojené plávanie, určite najrozšíre-
nejší letný šport, ktorý odborníci odporúčajú 
všetkým – deťom, mladým, starým, vek nie je 
dôležitý. Rekreačné plávanie nevyžaduje žiadnu 
výnimočnú telesnú prípravu ani tréning a vý-
borne si pri ňom aktívne oddýchnete. 
Je vedecky dokázané, že plávanie patrí k naj-
zdravším športom. Zdravotné účinky plávania 
vyplývajú zo špecifi ckých vlastností vodného 
prostredia, ale i z charakteru pohybu, ktorý plá-
vanie robí plávaním. Vyžaduje si koordináciu 
všetkých svalov súčasne. Tým, že voda vytvára 
väčší odpor ako vzduch, pohyb vo vode je ná-
ročnejší, no bez nadmerného tlaku na kosti, kĺby 
a svaly. To znamená, že všetky pohyby vo vode 
dokážeme robiť bez statickej záťaže kostí, sva-
lov a kĺbov. Aj preto sa plávanie odporúča ako 
podporná liečba nielen pri srdcovo-cievnych, 
dýchacích a nervových ochoreniach, ale aj pri 
odstraňovaní nedostatkov a chýb v správnom 
držaní tela a liečbe plochých nôh. Za pozornosť 
stojí aj otužujúci účinok plávania, treba s ním za-
čať už v detstve, pretože otužovanie nie je jed-
norazovou záležitosťou. 
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Meno a priezvisko:

Adresa bydliska:

E-mail:

Správne znenie tajničky:

Vaše postrehy a pripomienky:

Súťažiaci súhlasí so spracovaním osobných údajov prostred-
níctvom VšZP s cieľom vyžrebovania súťaže v rozsahu meno, 
priezvisko, adresa, e-mail, a to na čas určitý – do 31. 12. 2017. 
Tento súhlas môže dotknutá osoba odvolať vo VšZP.
Viac informácií na www.vszp/tajnicka, kde môžete vyplniť 
krížovku aj elektronicky.

Podpis:

Autor:     
Juraj      

Mitošinka

hoď       
(expr.)

základná   
nosná kon- 

štrukcia    
(tech.)

šťaveľ     
(hovor.)

vtiahol     
do seba,   

vpil

živočíšny   
tuk

značka   
prvku      
arzén

zbije      
(expr.)

Pomôcky: 
Gothard,   

fusit, muri,  
sospirando

drkotanie
rafáčom   
oberá     

čučoriedky

model     
Fiata

2. časť    
tajničky

cudzie     
mužské    
meno

citoslovce  
utišovania

chlp       
rastúci     

na hlave   
človeka    

citoslovce  
druzgnutia  
vymieňač  

iónov

1. časť    
tajničky

vzdychavo 
(hud.)     
zn. pre    
galón

ľahký      
černošský  

oštep

plesňový   
syr       

týkajuca   
sa kuny

súper,   
protivník

kanoe,    
po česky   
ťažká robo- 

ta (expr.)

značka    
pre       

abhenry   
vyhŕňame  

Pomôcky: 
Stupka,    

šťavík, Ea, 
maar, ionit  

kysla

druh      
hliny      

4. časť    
tajničky

drevené   
uhlie      

nástroj     
na rezanie

citoslovce  
hlasu žaby 

bozk      
(hovor.)

skratka    
Kuklux-    
klanu

bodka     
(zastar.)   
artéria

pár, po    
anglicky   
sanitár     

(zastar.)

predložka  
so 6. pá-   

dom

utišujú     
súper     
v dueli

kto býva   
vedľa     

krutovláda

Angela    
(dom.)

šľahá,     
šibe       
duté      

miesto

vykríkol    
(zried.) obrodenie

český     
dirigent

dynamo   
(zdrob.)    
kývam

ženské    
meno

flám 
(zastar.)   

megaelek-  
trónvolt    

rodový     
znak      

asýrsky    
boh

Alojzia     
(dom.)

mátožíte   
ponáraj    
(kniž.)     

obyvateľ   
Írska      

skr. trife-   
nylfosfátu

skratka    
štátu      

Alabama

nemluvňa  
(expr.)     

predložka  
s 2.pádom

skúmanie  
pomocou   

sondy

3. časť    
tajničky

pôvodca   
literárneho 

diela

typ       
explo-     
zívnej     
sopky

skratka    
štátu      

Florida

Iba pocit, že som zdravý, už dnes nestačí. Viaceré vážne ochorenia 
v počiatočných štádiách nebolia. Prichádzajú potichu a bez 
príznakov. Nepodceňujte preventívne prehliadky, ktoré vám 
umožnia .... (dokončenie je v tajničke).  

Správnu odpoveď pošlite do 31. 7. 2017 na adresu: 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 
Generálne riaditeľstvo, odbor marketingu a komunikácie 
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava

Poistencov VšZP, ktorí správne vyplnia tajničku, zaradíme
do žrebovania o balíček produktov slnečnej ochrany značky 
Daylong a balíček vitamínov.

Tajnička krížovky z čísla 1/2017 znie: 
„Podporujeme deň narcisov“
Balíček produktov slnečnej ochrany švajčiarskej značky Daylong 
žrebovaním získala Helena Botkova zo Šale, reklamné predmety 
VšZP posielame Michalovi Vanovčanovi z Ružomberka.

Príďte si vychutnať leto do Wellness Hotela  
Patince**** a zažite nezabudnuteľnú dovolenku 
plnú slnka, zábavy a oddychu! Bohatý animačný 
program pre deti aj dospelých a širokú ponuku 
wellness a SPA procedúr.

V termíne od 07. - 09. 07. 2017 u nás dokonca 
zažijete pravú kubánsku atmosféru. Pod záštitou 
kubánskeho veľvyslanectva sme pre vás pripravili 
nabitý program plný exotiky.

už od 179 €  / 2 noci / dospelá osoba 

3 - 8 dňové pobyty v termíne
od 30. 06. do 03. 09. 2017

wellnesspatince.sk
Rezervujte si svoju dovolenku už dnes na:

/WellnessHotelPatince

DETÍ
 ZDARMA*

POBYTLetná dovolenkaLetná dovolenkaLetná dovolenkaLetná dovolenkaLetná dovolenkaLetná dovolenkaLetná dovolenkaLetná dovolenkaLetná dovolenkaLetná dovolenkaLetná dovolenka 
plná zážitkov!

.

www.volkswagen.sk

Autoprofit Galanta s.r.o., Šaľská 743/2, 92401 Galanta
tel.: 031/788 42 01, www.autoprofit.sk
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