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ZLATICA PUŠKÁROVÁ 

ĎakujeM, 
MaMi...

Nie je jedNo, v ktorej  zdravotNej 
poisťovNi ste poisteNí

príbeh nášho poistenca

takmer 8 z 10 lekároV je poistených Vo VšZp
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Pomóóóc, som závislá… Môže za to moja trojročná 
neter Rebeka, s ktorou som prežila úžasnú dovo- 
lenku :). Nepotrebovali sme toho veľa. Ona mňa, 
„dúsik“ (rozumej džúsik), prítulníčka (plyšová hračka) 
a ja „iba“ ju. Dovolila mi vstúpiť do sveta, v ktorom 
sme my „dospeláci“ už len hosťami. A aspoň na chvíľu 
som sa tam vrátila tak naozaj, nielen prostredníct-
vom spomienok na detstvo, ktoré si nesieme v sebe 
celý život. Poviem vám, lepší spôsob, ako si vybiť  
a zároveň dobiť „baterky“, nepoznám. Už teraz sa 
neviem dočkať, kedy mi ju rodičia opäť „požičajú“…
Verím, že aj vy máte za sebou pekné leto plné zážitkov 
a okamihov, ktoré sa iným môžu zdať všedné alebo 
nezaujímavé, ale pre vás majú nevyčísliteľnú cenu. 
Dvanásťročný Andráš z nášho príbehu, ktorý 
sníva o presne takých „obyčajných“ veciach, by  
o tom vedel rozprávať. Do poisťovne nám napísala 
jeho mama. Ďakovala nám za to, že počas náročnej 
operácie mohla byť spolu s ním. Skúsenosť z 
minulosti, keď jej to iná zdravotná poisťovňa 
neumožnila, ju presvedčila, že nie je jedno, v 
ktorej zdravotnej poisťovni ste poistení. Možno 
aj vy v týchto dňoch zvažujete zmenu poisťovne a 
privítali by ste radu – ako sa správne rozhodnúť. Čo 
keby ste sa opýtali svojho lekára, kde je poistený on? 
Niektorých známych lekárov, našich poistencov, sme  
v ankete vyspovedali aj my. Nesklameme ani prívržen-
cov zdravej výživy, tentoraz bude našou hlavnou 
ingredienciou pšeno.
A nezabudnite. Ešte stále sa môžete zapojiť do 
vašej obľúbenej súťaže o skvelú dovolenku pri mori  
a užiť si ju podľa vlastných predstáv. Verím, že bude 
rovnako úžasná ako tá moja. Tak vám držím palce :).
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s mojou dovolenkovou múzou rebekou

MENO A PRIEZVISKO:     DÁTUM NARODENIA:

ADRESA BYDLISKA:

E-MAIL:       MOBIL:

Vyznačte, prosím, u akého lekára ste absolvovali preventívnu prehliadku v období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015
          u všeobecného lekára               u urológa                   u stomatológa             u gynekológa

          súhlasím so všeobecnými podmienkami súťaže a so spracovaním osobných údajov prostredníctvom VšZP alebo sprostredkovateľa, za účelom vyhodnotenia súťaže 
žrebovaním v rozsahu osobných údajov meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail a to na dobu neurčitú. Tento súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať vo 
VšZP. Súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov na webovej stránke www.vszp.sk v rozsahu meno, priezvisko, mesto a to v prípade ak budem výherca.

          súhlasím so spracovaním osobných údajov prostredníctvom VšZP alebo sprostredkovateľa,  na zasielania informácií o službách VšZP (newsletter), v rozsahu osobných 
údajov meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail a to na dobu neurčitú. Tento súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať vo VšZP.

Podpis:

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

10. ROČNÍK

ATRAKTÍVNEJ 

SÚŤAŽE VšZP

PODMIENKY SÚŤAŽE.
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poistenci VšZP starší ako 18 rokov, ktorí v období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015 absolvujú aspoň jednu preventívnu prehliadku 
buď u všeobecného lekára, stomatológa, gynekológa alebo urológa a odošlú vyplnený súťažný kupón najneskôr do 15. 10. 2015 na adresu:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., generálne riaditeľstvo, odbor marketingu
Mamateyova 17, P. O. BOX 41, 850 05 Bratislava, Obálka musí byť označená heslom „SÚŤAŽ“. 

Súťažný kupón a kompletné všeobecné podmienky súťaže nájdete na webovej  stránke www.vszp.sk/sutaz alebo možete použiť aj  QR kód.
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prečo som poistencoM všZp?

MUdr. Milan Šobek, urológ
Nie je žiadnym tajomstvom, že priemerný vek dožitia sa zvyšuje, že neustále 
pribúdajú nové diagnostické a liečebné postupy, a že náklady na zdravot-
níctvo budú stále rásť. O to viac je potrebné, aby sa z povinných zdravot-
ných odvodov maximum vrátilo späť k pacientovi na reálne poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti, čo je dlhodobou snahou VšZP. Okrem toho ako 
urológ oceňujem, že VšZP hradí urologické preventívne vyšetrenie nad 
rámec zákona už u mužov po dovŕšení 40. roku života. Urologická prevencia 
zahŕňa neinvazívne, nebolestivé výkony, nie je dôvod, aby bola pre mužov 
strašiakom. Navyše má lekár  v rámci prevencie možnosť pozitívne usmerniť 
životosprávu pacienta, aj keď uňho nezistil žiadne urologické ochorenie.

MUdr. Andrej Vranovský, Phd., primár oddelenia 
onkohematológie i., noU bratislava
Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni som, spolu s celou mojou rodinou, poistený 
od vzniku systému zdravotných poisťovní. Musím povedať, že zatiaľ som nenašiel 
žiaden zásadný dôvod na zmenu poisťovne. Nezaujímajú ma nejaké drobné 
výhody, dôležitá je pre mňa istota, že ak by niekto z mojej rodiny mal vážny zdra-
votný problém, nevzniknú ťažkosti s úhradou zdravotnej starostlivosti. Nič nie je 
ideálne, ale lepšia alternatíva v súčasnosti na Slovensku nie je.

 Prof. MUdr. Milan kokavec, Phd., prednosta 
ortopedickej kliniky dFnsP bratislava
Pravdupovediac, o zmene na inú zdravotnú poisťovňu som 
nikdy neuvažoval. Vo svojej lekárskej praxi sa okrem diagnostiky 
a liečby bežných ortopedických ochorení a úrazov stretávam aj 
s raritnými a onkologickými diagnózami. Chorému, zranenému 
a hlavne trpiacemu dieťaťu sa nedá odmietnuť pomoc a ako 
lekár, ale aj ako rodič potrebujem na komunikáciu v urgentných 
situáciách spoľahlivého partnera. Pri zavádzaní najmodernejších 
a finančne náročných liečebných postupov a technológií boli 
revízni lekári VšZP vždy prístupní konštruktívnej diskusii a nezišt-
nej pomoci. U pacientov, kde sme nedokázali pomôcť na našom 
pracovisku z personálnych, technologických alebo materiálnych 
dôvodov, sme registrovali ústretovosť VšZP pri schvaľovaní orto-
pedickej liečby v zahraničí. Keďže VšZP pôsobí vo verejnom 
zdravotnom poistení v SR najdlhšie a na liečbu vynakladá 
najviac finančných prostriedkov, mám relatívne reálnu záruku 
zabezpečenia kvalitnej zdravotnej starostlivosti nielen pre seba, 
ale aj pre svojich pacientov.

Pohodová PohodA 2015
Najväčšia hudobná párty pod šírym nebom, vynikajúci hudobníci, skvelá atmosféra… 
Kto by podľa týchto indícií nespoznal najznámejší hudobný festival u nás – Bažant Pohoda?  
K „Pohoďákom“ sa pred piatimi rokmi pridala aj Všeobecná zdravotná poisťovňa, a tak sme na 
letisku v Trenčíne, ako partner festivalu, nechýbali ani v tomto roku. Našu hlavnú misiu – prispieť  
k pohode „Pohoďákov“ – sme naplnili do bodky. Súdiac podľa spokojných návštevníkov nášho 
zdravého stánku. Tí, ktorí ste tam boli, nám to určite dosvedčíte. Či už ste si s nami zacvičili rannú 
jogu, dopriali si krátku osviežujúcu masáž, alebo ste sa k nám prišli ochrániť pred slniečkom a natrieť 
sa kvalitným opaľovacím krémom značky Daylong. Skrátka, robili sme všetko preto, aby ste si Pohodu  
v pohode užili. Mimoriadny záujem bol aj o našu súťaž o wellness pobyt, na ktorej sa zúčastnilo veľké 
množstvo festivalových nadšencov. Priamo v našom stánku ste sa mohli zapojiť aj do súťaže Za pre-
ventívnu prehliadku dovolenka s možnosťou vyhrať dovolenku pri mori. 

opýtali sme sa niektorých známych lekárov



aktuality

dni zdravia v kúpeľoch 
Deň zdravia s VšZP ste si v letných mesiacoch mohli dopriať 
aj počas pobytu vo viacerých slovenských kúpeľoch. Mnohí  
z vás to považovali priam za ideálne spojenie kúpeľnej liečby, 
relaxu a vedomia, že ste pre svoje zdravie urobili ešte čosi navyše 
:). Horúci júl sme začali aktívne v kúpeľoch Patince, kde sme 
sa zúčastnili na oslavách 9. výročia založenia hotela Wellness 
Hotel Patince. Viac ako dvom stovkám návštevníkov sme 
poskytli komplexnú analýzu ľudského tela, inštruktáž správnej 
techniky čistenia zubov, zmerali sme im krvný tlak a poradili  
v otázkach prevencie cievnej mozgovej príhody. Návštevníkov, 
najmä tých detských, veľmi zaujalo obrovské nafukovacie srdce, 
ktoré je súčasťou našej preventívnej kampane. Naše zdravé turné 
po Slovensku ocenili nielen kúpeľní hostia, ale i  návštevníci akva-
parkov a kúpalísk, ktoré sme, samozrejme, takisto nevynechali.

aktuality

Medvedie dni
Viete, kde bolo na prelome júla a 
augusta najviac medveďov na meter 
štvorcový? Ak tipujete Vysoké Tatry, 
tipujete správne. Potvrdí to každý účast-
ník 8. ročníka obľúbeného tatranského 
medvedieho festivalu na Hrebienku, 
známeho ako MEDVEDIE DNI. Viete si 
predstaviť, že by na ňom chýbal zdravý 
stánok VšZP? Po skvelých skúseno- 
stiach z minulých ročníkov sme si to 
ani nechceli predstavovať, a tak sme sa 
do Tatier vybrali opäť. Stálo to za to :). 
Nechýbali „živé“ medvede, Majster N, 
Andrej Bičan, Miro Jaroš a pesničky pre 
(ne)poslušné deti, Maškrtníček, Elá hop, 
nové medvedie hry a súťaže a, samo- 
zrejme, množstvo sprievodného pro-
gramu. Jeho aktívnou súčasťou bola aj 
VšZP, návštevníci festivalu mali možnosť 
dať si určiť fototyp kože, vyšetriť mater-
ské znamienka, zmerať tlak a pod.



ĎakujeM, 
MaMi... 

príbeh

poďakovanie
Na začiatku tohto príbehu bol e-mail, ktorý do 
poisťovne napísala chlapcova mama: „Dovoľte 
mi poďakovať sa za opätovné umožnenie 
liečby môjho syna v Hradci Králové a najmä za 
to, že som mohla byť s ním… Napriek tomu, 
že už nemá 3,5 roka ako pri prvom zákroku, 
úprimne, bolo by veľmi ťažké, až nemožné, 
aby to zvládol sám… dve operácie v priebehu 
dvoch dní, pooperačné komplikácie… 
veľké ďakujem. S pozdravom Potocká Enikő  
a Andráš.“

prvý epileptický 
záchvat 
Andráš je mladším z dvoch synov, ktorého 
pani Potocká priviedla na svet po rizikovom 
tehotenstve, keďže mal vyššiu pôrodnú hmot-
nosť. Po narodení však bolo všetko v poriadku. 
Ako ročný išiel Andráš do jasieľ. A ako to už  
v takomto útlom veku v kolektíve neraz býva, 
aj on mal časté infekcie horných dýchacích 
ciest. Problémy s jeho diagnózou sa prvýkrát 
prejavili, keď mal 3,5 roka. „Prišiel zo škôlky 
s tým, že ho bolí pravá nožička. Absolvovali 
sme všelijaké možné vyšetrenia, od detského 
lekára, ortopéda, chirurga, neurológa, dokonca 
sme boli aj na infekčnom. Synovi zobrali krv, 
nasadili mu antibiotiká a nožička sa dala do 
poriadku – hovorí pani Potocká. Andráš sa 
však zmenil psychicky, bol náladový, zle spal… 
Detská psychiatrička, ktorá ho vyšetrila, mi 
naznačila, že má autistické sklony. Nevedela 
som, čo si mám o tom myslieť, až kým syn 
krátko nato nedostal prvý epileptický zá- 
chvat. Záchranka ho odviezla do nemocnice  
v Michalovciach, kde si mysleli, že ide o kŕče  
z teplôt, že som mu jednoducho príliš rýchlo 
zrazila teplotu,“ dodáva chlapcova mama. 
Domov jej však prišlo „iné“ dieťa. Tušila, že 
sa čosi deje. Jej obavy sa potvrdili po prvom 
vyšetrení na detskej neurológii v Košiciach. 
„Opýtali sa ma, kde sme boli doteraz, oznámili 

„poisťovňa Mi 
uhradila aj jeho 
sprievod.”

Má len 12 rokov a jeho 
zdravotná dokumentácia je 
objemnejšia ako v prípade 
nejedného šesťdesiatnika. 
Keby žil v predchádzajúcich 
storočiach, mal by „sväté 

mi, že Andráš je epileptik a že navyše má aj 
opuch mozgu. Dostal lieky na epilepsiu a po 
pozitívnom náleze na CT sme vedeli aj dia-
gnózu.“

všzp nám vyšla v ústrety
Artériovenózna malformácia je zjednodušene 
povedané ochorenie, pri ktorom dochádza  
k abnormálnemu prepojeniu tepien a žíl, to 
znamená, že krv prechádza priamo z tepny do 
žily. Teda nie cez kapiláry – tenkostenné a jemné 
cievy, ktoré spájajú tepny a žily, ako u zdravého 
človeka. „Pri hľadaní možností liečby sme sa 
stretli s maximálnou ústretovosťou Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne, ktorá nám promptne 
schválila liečbu v zahraničí, v nemocnici  
v Hradci Králové. Podľa mojich informácií sa 
totiž v tom čase u detí zákrok, ktorý sme absol-
vovali v Čechách, na Slovensku nerobil. Išlo  
o tzv. embolizáciu, neinvazívny zákrok, pri 
ktorom nebolo potrebné otvoriť lebku. Andráš 
mal len 3,5 roka, ale… iba Andráš bol z našej rod-
iny vo VšZP, keďže v čase, keď sa narodil, mi tam 
robila švagriná… ja i môj starší syn Kalmán sme 
boli poistení v súkromnej zdravotnej poisťovni. 
Tá mi však neschválila sprevádzanie syna počas 
2-týždňovej hospitalizácie, aj keď syn bol ma- 

ličký a mal na sprievod matky podľa mňa právo. 
Celý pobyt v Hradci som si teda platila sama, 
ale hlavne, že som bola s ním… Veď keď ide  
o dieťa, na peniaze nehľadíte a nič vás nedokáže 
zastaviť. Po tejto skúsenosti som sa prepoistila 
aj s druhým synom do VšZP a som jej veľmi 
vďačná za to, že keď ide o Andrášovu liečbu, nič 
nie je problém,“ hovorí pani Enikő. Za tie roky 

ochorenie“. Tak totiž v dávnej 
minulosti ľudia označovali 
epilepsiu. Keďže nepoznali 
jej príčiny, považovali ju za 
znamenie bohov. Andráš 
však žije v 21. storočí a vie, 
že bohovia s tým nemajú nič 
spoločné. Epileptické záchvaty 
sú u neho jedným z prejavov 
život ohrozujúceho ochorenia, 
ktoré odborníci nazývajú 
artériovenózna malformácia. 
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si aj ona prežila svoje. Čo ju držalo nad vodou  
v situáciách, keď mala pocit, že je toho na ňu už 
priveľa? „Denné telefonáty s kolegyňou, pred 
ktorou som sa nehanbila vyplakať…“ hovorí.

ďalšia operácia v hradci 
králové
Po zákroku v Hradci Králové sa Andráš do 
škôlky už nevrátil. Do kolektívu sa opäť dostal 
až v integrovanej základnej škole. Jeho zdra-
votný stav sa stabilizoval. Bral lieky na epilep-
siu, chodil na pravidelné kontroly a ako chro- 
nicky choré dieťa s opakujúcimi sa infekciami 
horných dýchacích ciest, teplotami, zvracaním 
a ďalšími komplikáciami ho dobre poznali aj 
v tamojšej nemocnici… Zlom nastal v októbri 
minulého roka po kontrolnom vyšetrení EEG. 
Výsledky boli zlé, rovnako ako následná mag-
netická rezonancia v januári tohto roka. Po 
konzultácii nálezu s prof. Krajinom v Hradci 
Králové nebolo pochýb o tom, že Andrášova 
diagnóza dala o sebe opäť vedieť. „V hre boli 
3 možnosti: embolizácia, Gama nôž v Prahe  
a klasická operácia. VšZP nám schválila všetky 
3 možnosti a napriek tomu, že Andráš má už 
takmer 12 rokov, poisťovňa mi uhradila aj jeho 
sprievod,“ hovorí pani Potocká. Po absolvovaní 
angiografie sa ako jediné riešenie ukázala 
klasická operácia, ktorú Andráš absolvoval kon-
com apríla. „Bol vystrašený, zmätený, samotná 
hospitalizácia bola veľmi náročná, úprimne, 
naozaj si neviem predstaviť, že by tam bol 
bezo mňa. Bola som s ním nielen ako citová  
a morálna podpora, prekladateľka z maďarčiny 
do češtiny, ale aj ako podpora personálu pri 
starostlivosti oňho, keďže pracujem ako zdra-
votná sestra… polohovala som ho, chodila som 
s ním na vyšetrenia a pomáhala mu zvládnuť 
všetky pooperačné komplikácie. V priebehu 24 
hodín totiž absolvoval aj ďalšiu operáciu, keďže 
nie všetky žily sa dali odstrániť tak, aby bolo 
možné vylúčiť krvácanie do mozgu.“ Andráš 
sa najmä vďaka matkinej prítomnosti držal 

statočne, aj keď je rád, že to má za sebou a 
operáciu mu pripomína už len veľká jazva na 
hlave.

chcem žiť ako ostatné 
deti
V čase uzávierky nášho časopisu čakalo Andráša 
kontrolné vyšetrenie – magnetická rezonancia  
v Košiciach, ktorá má ukázať, či sa jeho krvný 
obeh upravil a funguje tak, ako má. On, jeho 
blízki a lekári veria, že áno. Tak mu spolu držme 
palce, aby konečne mohol v rámci možností 
žiť tak ako jeho rovesníci. Jeho zdravotný stav 
sa totiž v posledných rokoch podpísal aj pod 
jeho psychiku. Keďže bol často mimo kolek-
tívu a chýbali mu kamaráti, našiel si ich cez 
SKYPE. Väčšinu z nich síce nepozná, ale to 
predsa nie je až také podstatné. Preňho sú 
naozajstní, hoci zatiaľ len vo virtuálnom svete. 
Ktovie, možno raz sa s nimi stretne aj osobne. 
Nateraz mu stačí vedomie, že má priateľov, 
ktorí ho vypočujú, ktorým sa môže zdôveriť a 
rozprávať sa s nimi o zaujímavejších veciach, 
ako sú choroby. Napríklad o počítačoch alebo 
prírodovedeckých filmoch, ktoré miluje… alebo  
o tom, čo plánujú s maminou, ak všetko dobre 
dopadne. „Pôjdeme do hvezdárne, na kúpalisko, 
na dovolenku, do zoologickej záhrady… Nie je 
toho málo, ale chceme spolu dohnať všetko to, čo 
mal dobrovoľne zakázané,“ hovorí pani Potocká. 
A ak by bohovia predsa len chceli vyslať nejaké 

Prírodné liečivé zdroje – termálna mi-
nerálna voda a unikátne sírne liečivé 
bahno – boli základom pre vznik pieš-
ťanských kúpeľov. Svetoznámymi sa
stali vďaka moderným metódam lieč-
by reumatizmu a rehabilitácii pohybo-
vého aparátu a nervového systému, 
ale aj prekrásnemu kúpeľnému par-
ku, bohatému kultúrnemu a spolo-
čenskému životu, širokým možnos-
tiam športového vyžitia a aktívneho 
oddychu.

Špeciálna ponuka pre samoplatcov

Danubius Health Spa Resort 
Esplanade**** - krídlo Palace 
Tel.: 033 775 5999 
E-mail: esplanade@spapiestany.sk

Spa Hotel Splendid*** - krídlo Splendid
Tel.: 033 775 4999 
E-mail: splendid@spapiestany.sk

Spa Hotel Pro Patria**
Tel.: 033 775 3999
E-mail: propatria@spapiestany.sk

Nemáte nárok na kúpeľnú liečbu hradenú poisťovňou? 
Preukážte sa kartou poistenca a získate 

zľavu na Komplexný kúpeľný pobyt v Kúpeľoch Piešťanyzľavu na Komplexný kúpeľný pobyt v Kúpeľoch Piešťany

-20%

zľava

piestany.danubiushotels.sk

Komplexný kúpeľný pobyt:

• ubytovanie (min. 7 nocí)
• plná penzia
• zdravotné vyšetrenia 
• laboratórne testy
• lekárska správa na konci pobytu
• liečebné procedúry 
   (do 24 procedúr za týždeň)
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nie je jedno, V ktorej ZdraVotnej 
poisťoVni ste poistení

a čo Vy? 
Lekára potrebujeme od kolísky až po starobu. 
Stará sa o nás po celý život, bez ohľadu na to, 
či sme zdraví, alebo nás niečo bolí. Zverujeme 
mu to najcennejšie, naše zdravie, preto je pri-
rodzené, že si chceme vybrať čo najlepšie. Kým 
sme zdraví, vnímame starostlivosť svojho lekára 
skôr podvedome. V úlohe pacientov sme však 
akosi zraniteľnejší a o to viac nám záleží na tom, 
aby bol nielen dobrý odborník, ale aby mal 
na nás tiež čas, aby bol trpezlivý, empatický…  
A najdôležitejšie je, aby sme mu verili. 
Aj pri výbere zdravotnej poisťovne by sme 
sa mali rozhodovať zodpovedne. Pretože nie 
je jedno, komu zveríme starostlivosť o svoje 
zdravie. Čo myslíte, čo by vám poradil váš lekár? 
Opýtali ste sa ho, v ktorej zdravotnej poisťovni 
je poistený on? 

Tradícia a sTabiliTa
VšZP pôsobí vo verejnom zdravotnom 
poistení najdlhšie na Slovensku. Stali sme 
sa spoľahlivým partnerom poistencov 
aj poskytovateľov zdravotnej starost-
livosti. Máme najviac odborníkov  
a najviac skúseností. Dokážeme zabezpečiť 
kvalitnú a komplexnú zdravotnú starost-
livosť pre všetkých našich poistencov. Na 
ich liečbu dávame najviac finančných pros-
triedkov zo všetkých zdravotných poisťovní.

dosTupnosť
Sme vám k dispozícii telefonicky, elektronicky, 
písomne aj osobne. Máme širokú sieť kontakt-
ných miest po celom Slovensku, ktoré sú prepo-
jené tak, aby ste mohli všetko potrebné vybaviť  
v ktoromkoľvek z nich.
Staráme sa o to, aby ste mali zabezpečenú dos-
tupnú zdravotnú starostlivosť aj v regiónoch, kde 
dnes lekári chýbajú. Robíme kroky, aby ste svojho 
lekára našli v ambulancii každý deň v týždni a aby 
mal na vás čas. Ako jediná zdravotná poisťovňa 
sme zaviedli transparentné kritériá pre lekárov 
špecialistov, zamerané na zvýšenie dostupnosti  
a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

EfEkTiviTa
Zdroje verejného zdravotného poistenia 
rozdeľujeme tak, aby sme zabezpečili ich efek-
tívne využitie pre pacienta. Zisk vždy vraciame 
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ak chcete byť aj vy poistencom 
zdravotnej poisťovne, ktorá je 
založená na hodnotách, u nás máte 
dvere otvorené. naším poslaním 
je: zabezpečiť našim poistencom 
prístup ku kvalitnej a efektívnej 
zdravotnej starostlivosti, ktorá 
im pomôže  prežiť dlhší  
a zdravší život. každý 
poistenec je pre nás dôležitý  
a o každého sa postaráme.

späť do systému verejného zdravotného 
poistenia, aby sme ho mohli využiť na prevenciu 
a liečbu našich poistencov.

kvaliTa
Záleží nám na tom, aby sa naši poistenci liečili  
v dobre vybavených zdravotníckych zariade- 
niach so skúseným a vysokokvalifikovaným per-
sonálom. Vizitkou kvality VšZP je aj certifikát sys-
tému manažérstva kvality podľa medzinárodnej 
normy ISO 9001:2008. Spolupracujeme s odbornou 
verejnosťou, podporujeme jej vzdelávanie pros-
tredníctvom odborných kongresov a samo- 
zrejmosťou je aj neustále vzdelávanie vlastných 
zamestnancov.  

finančnE náročná  
liEčba

Našim poistencom zabezpečujeme i finančne 
najnáročnejšiu zdravotnú starostlivosť. V roku 

2014 VšZP uhradila len ambulanciám nad rámec 
zákona lieky a dietetické potraviny v hodnote viac 
ako 18 mil. €, pričom podstatnú časť tvorili práve 
inovatívne lieky. 

prEvEncia
Prevencia je najúčinnejší spôsob predchádzania 
chorobám. Preto našim poistencom nad rámec 
zákona uhrádzame aj nadštandardnú zdravotnú 
starostlivosť: 
• tretiu dávku očkovacej vakcíny proti hepa- 
 titíde B, a + B,
• očkovanie proti chrípke,
• cytologické vyšetrenie krčka maternice pri  
 každej preventívnej prehliadke u gynekológa,
• test na okultné krvácanie dospelým poisten- 
 com nad 40 rokov raz za dva roky,
• urologickú prehliadku u mužov (raz za  
 3 roky  od 40. roku života),
• vyšetrenie rizika vzniku cievnej mozgovej  



Poradenstvo:

Naše Call centrum s telefónnym číslom 
0850 003 003 kontaktuje každý deň 
v priemere viac ako 1 000 klientov. 
Pokiaľ uprednostňujete elektronickú 
komunikáciu, môžete sa na nás obrátiť 
e-mailom na infolinka@vszp.sk alebo 
prostredníctvom našej internetovej 
stránky www.vszp.sk – 
poradňa – otázka pre všzp. 
denne vybavíme v priemere 
viac ako 500 e-mailov.

príhody pri preventívnej prehliadke,
• projekt Mamograf garantuje našim poisten- 
 kám preventívne mamografické vyšetrenie  
 do 15 dní.
Každý rok vám prinášame v oblasti podpory 

prevencie novinky, vďaka ktorým sa môžete 
ešte lepšie chrániť pred rôznymi ochoreniami. 
V roku 2013 sme sa zamerali na preventívne 
prehliadky. Výsledok? Ich počet vzrástol pri tak-
mer všetkých typoch preventívnych prehliadok.  
V roku 2014 sme sa sústredili na prevenciu 
rakoviny hrubého čreva a konečníka, vďaka 
tejto iniciatíve sa zvýšil počet preventívnych 

vyšetrení – testov na skryté krvácanie v stolici  
o 37 %. Rok 2015 patrí prevencii cievnej mozgo- 
vej príhody, včasnou identifikáciou rizikových fak-
torov chceme znížiť počet úmrtí alebo ťažkých 
následkov tohto ochorenia.

Povedané rečou čísel, medziročný 
nárast preventívnych výkonov v rokoch 
2013/2012 predstavoval 3,5 % a v ro- 
koch 2014/2013 dokonca 5,3 %. 
 

ModErná liEčba
Sme lídrami v podpore najmodernejších liečebných 
postupov a technológií. Uhrádzame ich zvyčajne 
ako prví na Slovensku. Napríklad nové laboratórne 
vyšetrenia zamerané na včasnú diagnostiku onko-
logických, ale i ďalších vážnych ochorení, u detí 
finančne náročný špeciálny zdravotnícky materiál 
pri rôznych deformáciách chrbtice alebo končatín 
a pod. Ako prví sme zaviedli aj systém komplexnej 
starostlivosti o pacientov v bdelej kóme. 
Spolupracujeme nielen so špičkovými zdra-
votníckymi zariadeniami na Slovensku, ale  
i s renomovanými klinikami v zahraničí, naprík-
lad v Paríži, Londýne, Viedni, Hannoveri a pod., 
kde uhrádzame aj unikátne zdravotné výkony  
a operácie. 
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liečba v zahraNičí

V posledných letných týždňoch sa vo viacer-
ých slovenských denníkoch objavila nenápadne 
označená platená inzercia  s nápadnými ti- 
tulkami propagujúcimi liečbu v Protónovom 
centre v Prahe a jej dostupnosť pre poistencov 
Dôvery. Čitateľ po jej prečítaní mohol nadobud-
núť dojem, že protónovú liečbu uhrádza len táto 
súkromná zdravotná poisťovňa. Nie je to tak. 

•	 VšZP začala uhrádzať liečbu v Protónovom 
centre v Prahe ako prvá zdravotná 
poisťovňa na slovensku.

•	 Ako uvádza samotné Protónové centrum 
na svojej stránke, po nemeckej Allianz sa 
VšZP stala druhou zahraničnou zdravot-
nou poisťovňou, ktorá hradí túto liečbu  
v Prahe.

•	 Doteraz VšZP uhradila liečbu v Protónovom 
centre v Prahe 49 poistencom a v počte 
takto liečených pacientov jej na Slovensku 
patrí jednoznačné prvenstvo. 

Protónová liečba je v zmysle platných právnych 
noriem uhrádzaná z prostriedkov verejného zdra-
votného poistenia. Liečbu protónom spravidla 
indikujú špecializované onkologické ústavy, kon- 
krétne lekári v odbornosti radiačná onkológia. 
Na to, aby  VšZP  svojim poistencom uhradila 
túto liečbu, nie je potrebná žiadna zmluva  
s Protónovým centrom, keďže schvaľovanie 
liečby sa v tomto prípade riadi platnou legis-
latívou o zdravotnej starostlivosti v cudzine.
Potvrdzuje to aj fakt, že VšzP doteraz (aj bez 
toho, aby mala zmluvu) uhradila liečbu  

v Protónovom centre v Prahe najviac pois- 
tencom zo všetkých zdravotných poisťovní 
na slovensku. Prvú žiadosť pritom schválila 
už krátko po tom, ako zdravotnícke zariadenie 
začalo poskytovať túto liečbu. 
Napriek týmto skutočnostiam VšZP  o možnosti 
uzavretia zmluvy s Protónovým centrom  
v Prahe rokovala. K uzavretiu zmluvy nedošlo  
z dôvodu neprimeraných finančných požiada-
viek Protónového centra. Za rovnakú liečbu 
by mala totiž štátna poisťovňa platiť viac ako 
súkromná. Druhým dôvodom bola snaha 
Protónového centra o samoindikáciu pacientov 
na liečbu v ich zariadení, bez predchádzajúceho 
schválenia VšZP, čo je v rozpore s platnými slo- 
venskými i českými právnymi normami. Napriek 
všetkému VšZP poslala  do Protónového centra  
v Prahe najviac pacientov zo Slovenska. 

všZp uhradila liečbu v protónovom centre 
v prahe najviac poistencom zo všetkých 
zdravotných poisťovní na slovensku



miška pastuchová – 
dekupáž
Miška sa k dekupáži dostala, keď si začali  
s priateľom prerábať byt. Viaceré kolegyne už 
„servítkovali“, a keď videla, ako sa dá premeniť 
obyčajný starý predmet na takmer umelecké 
dielo, začala tvoriť. Jej prvotina bola škatuľka 
na čaj a potom sa už nevedela zastaviť. Veď čo 
vám prinesie väčšiu radosť, ako keď si môžete 
zariadiť svoj byt podľa svojich predstáv  
a keď všedné veci ožívajú pod farebnými servítkami  
a menia sa na jedinečné výtvory? 
A akú radosť jej priniesla veselá vyzdobená krhla, 
ktorá krášli balkón, či rôzne poháre a nádoby, 
ktoré ladia s nábytkom a vyčaria úsmev na tvári 
domácim aj návšteve. 
Pri práci sa Miška nielen odreaguje, ale ako hovorí, 
má svoj svet, v ktorom môže tvoriť a uniknúť pred 
všednosťou. 

renka vetríková – výroba 
šperkov a patchwork 
Renátka pracovníčky CC zásobuje originálnymi 
a vkusnými šperkami a ozdobami. Prvotne sa 
inšpirovala kolegynkou Siskou, ktorá začala  
s výrobou šperkov, a keď sa túlala po internete, 
zaujala ju najmä práca s hmotou Fimo. Pod rukami 
jej vznikali krásne jedinečné šperky, o ktoré bol  
v ženskom kolektíve veľký záujem. Veď kto by 
nechcel mať originálny kúsok, ktorý na nikom 
inom neuvidí? A môže si môže vybrať farby, aké 
má najradšej? Tak Renátka skrášľuje kolegyne 
a prináša jej to radosť. Zároveň si tým cvičí 
trpezlivosť a odbúrava prípadný stres. 
Keď pred Veľkou nocou nemala dokončenú 
výzdobu, dostala sa k falošnému Patchworku  
a začala si vyrábať ozdoby. Po rodičoch – krajčíroch 
jej zostali rôzne materiály, bavlnky, z ktorých pod 
jej šikovnými rukami vznikajú krásne vianočné  
a veľkonočné ozdoby. 

tandy ivorová – kroje, 
tkanie kobercov
Ovláda umenie výroby a výzdoby jednotlivých 
komponentov kroja, hlavne oplecka, kabátika, 
zástery. S výrobou začala hlavne preto, aby 
mala originálny kroj na vystúpenia s folklórnym 
súborom. Ďalšou jej záľubou je tkanie kobercov. 
Doma má tkáčsky stav (krosná), na ktorých vyrába 
krásne umelecké koberce. 

Naše šikovné kolegynky sme vám nepredstavili 
náhodou. Svojimi výrobkami sa totiž rozhodli 
obdarovať úspešných lúštiteľov krížovky, 
ktorú nájdete na strane 31. A keďže všetky ich 
výrobky majú „dušu“, pretože sú robené s láskou  
a so srdcom, máte sa na čo tešiť :)

tu je zoznam cien, ktoré do súťaže venovali: 
1. Balíček ručne vyrobených mydiel
2. Ručne zdobená škatuľka 
3. Kolekcia originálnych vianočných ozdôb 
4. Ručne vyrobená soľ do kúpeľa
5. Kolekcia ručne vyrobených pohľadníc 

katka podmanická – 
výroba pohľadníc
Katka sa k výrobe pohľadníc dostala úplnou 
náhodou. Pomáhala pri strihaní papierovej škatule 
a odpad, čo z nej zostal, jej bolo ľúto zahodiť. Začala 
si zo zvyškov tvoriť rôzne obrazce a pomocou 
lepidla a farebného papiera vykúzlila zo zvyškov 
krásnu pohľadnicu. Keďže ju výsledok veľmi 
potešil, začala realizovať aj ďalšie tvorivé nápady  
a originálnymi pohľadnicami obdarúva svojich 
blízkych a priateľov. 

predstavujeMe

Šikovnice z call centra 
Sú nielen profesionálky vo svojej 
práci, ale i kreatívne žienky, 
ktoré sa vo svojom voľnom čase 
venujú rôznym záľubám. Naše 
kolegyne z Call centra tak, ako 
ich nepoznáte. Nech sa páči, 
zoznámte sa :). 

janka a karinka 
izakovičové – výroba 
mydiel
Janka a Karinka majú toho veľa spoločného. 
Okrem toho, že sú mama s dcérou, sú aj priateľky  
a spriaznené duše, ktoré majú rovnaké kreatívne 
záujmy. Jedným z nich je výroba mydiel. Začínali 
s jednoduchými glycerínovými mydlami, a keď 
sa zdokonalili a nadšenie ich poháňalo vpred, 
pokročili k výrobe olejových mydiel za studena. 
Príprava je síce náročnejšia (keďže mydlá po naliatí 
do foriem prejdú cez noc procesom zmydelnenia 
a potom zrejú 3 – 4 týždne), ale aj výsledok stojí 
za to. Do mydla si totiž môžete pridať všetko, čo 
máte radi. Od kvetov, byliniek od výmyslu sveta, 
ílu, kávy či medu. Veď čo je dobré pre naše bruško, 
je dobré aj ako prísada do mydla. A tie tvary  
a vône sú úžasné, na pohľad a, samozrejme, aj 
na dotyk s pokožkou. Niekedy by ste sa do tých 
voňavých kúskov najradšej zahryzli. Priznávajú, 
že je to závislosť, no milá, keď viete z čoho vzniká 
výrobok, ktorý používate, má blahodarné účinky 
na vaše telo a môžete ním urobiť radosť mnohým 
ľuďom. Napríklad kolegynkám v Call centre, ktoré 
sú stálymi odberateľkami a na svoje osobné bio 
voňavé kúsky nedajú dopustiť. :)

predstavujeMe



čo jE nové v epobočke?
zdravotNé poisteNie zdravotNé poisteNie

ZaMEsTnávaTElia

•	 Zobraziť detail výpočtu ročného zúčtovania,
•	 Prezrieť a skontrolovať údaje získané z Finančnej správy SR, ktoré boli použité 

pri výpočte výsledku ročného zúčtovania,
•	 Podať námietku k vykonanému RZ, ako aj pozrieť odpoveď k podanej námietke,
•	 Podať otázku a pozrieť odpoveď na podanú otázku,
•	 ePobočka vám pripomenie nedoplatok z Ročného zúčtovania pred jeho splatnosťou,
•	 Prostredníctvom mobilnej aplikácie máte možnosť zosnímať z ePobočky QR kód,  

v ktorom sú predvyplnené všetky potrebné údaje na platbu. 

zamestnávatelia, individuálni platitelia a poistenci môžu prostredníctvom ePobočky využívať 
tieto funkcionality, ktoré súvisia s ročným zúčtovaním (Rz):

Všetkým zamestnávateľom budú so zaslanými 
výsledkami RZ oznámené aj jednoúčelové prih-
lasovacie údaje (ďalej „JPÚ“).
Po prihlásení sa (platí pre registrovaných kli-
entov) a výbere konkrétneho variabilného sym-
bolu platiteľa sa v prehľade zamestnávateľovi 
zobrazí záložka „Ročné zúčtovanie“. Po prvom 
kliknutí na túto záložku si systém vyžiada 
zadanie JPÚ, uvedených v doporučenom 
liste s výsledkami RZ za rok 2014. Pri ďalšom 
prihlásení už nie je potrebné tieto údaje opa- 

kovane zadávať. V prípade, ak má zamestnávateľ 
v rámci jedného variabilného symbolu plat-
iteľa vydaných viacero výkazov nedoplatkov 
alebo oznámení o výsledku RZ, prihlasovacie 
údaje sa nemenia.  Zadaním JPÚ v ePobočke si 
výsledky ročného zúčtovania môžu prezerať aj 
tí zamestnávatelia, ktorí v ePobočke doposiaľ 
nie sú registrovaní. Registráciou v ePobočke 
však zamestnávateľ získa navyše prehľad  
o údajoch evidovaných v našom informačnom 
systéme, saldokonte a pod.

poisTEnci, kTorí sú ZárovEň aj plaTiTEĽMi
Poistenci, ktorí sú registrovaní v ePobočke, majú 
možnosť oboznámiť sa s výsledkom RZ po klik- 
nutí na príslušnú záložku. Výsledky RZ je možné 
prezerať bez potreby ďalšej aktivácie.
 Po prihlásení sa prostredníctvom JPÚ v ePobočke 
si výsledky ročného zúčtovania môžu prezerať aj 

tí poistenci, ktorí sú zároveň aj platiteľmi odvodov 
na verejné zdravotné poistenie a nie sú dote- 
raz v službe ePobočka registrovaní. Registráciou  
v ePobočke získa poistenec prístup aj k ďalším 
doplnkovým službám (napríklad možnosť 
zobrazenia saldokonta či výpisu z účtu poistenca).

Pre poistenca, ktorý má konto v ePobočke ,sa 
záložka „Ročné zúčtovanie“ zobrazí v prípade, 
ak mu VšZP na základe splnených podmienok 
vykonala RZ, pričom jeho výsledok sa zúčtuje 
cez zamestnávateľa/zamestnávateľov. Klient 

tu uvidí podmienky, na základe ktorých mu 
bolo RZ vykonané, a výpočet RZ. Poistenec sa  
v prípade otázok alebo námietok musí obrátiť 
na svojho zamestnávateľa a nie na VšZP.

poisTEnci, kTorí sú lEn ZaMEsTnancaMi



chysTáTE sa do kúpEĽov? 
na vaše otázky odpovedá 
MUdr. Beata Havelková, MpH

kedy je možné vystaviť kúpeľný návrh?
Kúpeľnú liečbu navrhuje ošetrujúci (odborný) 
lekár na základe zdravotného stavu pacienta. 
Lekár vyplní tlačivo „Návrh na kúpeľnú starost-
livosť“ (ďalej len Návrh) a k Návrhu priloží potreb- 
né výsledky vyšetrení, prípadne odporúčania.

Ako má postupovať poistenec VšzP po 
vystavení návrhu na kúpeľnú liečbu?
Kompletne vyplnený Návrh musí byť do zdra-
votnej poisťovne doručený najneskôr šesť 
týždňov pred uplynutím lehoty indikácie. VšZP 
následne posúdi úhradu kúpeľnej starost-
livosti.  O výsledku budeme poistenca písomne 
informovať.

Aké náležitosti a prílohy musia byť 
súčasťou návrhu?
•	 Všetky potrebné vyjadrenia odborných 

lekárov (anamnéza, laboratórne 
vyšetrenia, objektívny nález, funkčný stav) 
potrebné na schválenie kúpeľnej liečby.

•	 Nad 70 rokov veku života sa vyžaduje 
interné vyšetrenie poistenca.

•	 Pri pooperačných, poúrazových sta-
voch, resp. indikáciách viazaných na 
predchádzajúcu hospitalizáciu, musí byť 
k Návrhu priložená kópia prepúšťacej 
správy z príslušnej hospitalizácie. 

•	 Poistenec by nemal zabudnúť v dolnej 
časti potvrdiť Návrh svojím podpisom. 
Vhodné je uviesť aj telefonický kontakt na 
poistenca pre prípad potreby dožiadania 
informácií. 

Kde môžem zistiť viac informá-
cií?

· na internete: www.vszp.sk/poi- 
stenci/zdravotna-starostlivost/kupel-
na-starostlivost.html 
· telefonicky:  0850 003 003
· e-mailom: infolinka@vszp.sk 
osobne v ktorejkoľvek
pobočke všzp

Môžem si vybrať kúpele?
Názov kúpeľov je možné uviesť v Návrhu 
(na horný okraj) alebo v priloženom liste.  
V prípade, ak poistenec nepožaduje konkrétne 
kúpele, poisťovňa si vyhradzuje možnosť určiť 
kúpeľné zariadenie (Zákon stanovuje výber 
kúpeľov pri type „A“).

Môžem absolvovať kúpeľnú starost-
livosť aj v kúpeľoch v rámci eÚ?
Úhrada takejto kúpeľnej starostlivosti je možná 
v prípade splnenia indikačných kritérií podľa 
Zákona č. 577/2044 Z. z. Preplatenie nákladov 
je možné len v prípade kúpeľnej starostlivosti 
v skupine B. Poistenec k žiadosti o preplatenie 
priloží aj rozpis výkonov s uvedením počtu dní 
a indikačnej skupiny.

kam treba zaslať návrh?
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
Oddelenie zdravotných a revíznych činností
Kúpeľná 5, 080 015 Prešov

Ako mám postupovať po schválení 
kúpeľného návrhu?
•	 V prípade schválenia kúpeľnej starost-

livosti so spôsobom úhrady „A“ VšZP zasiela 
schválený Návrh priamo do kúpeľov,  
s ktorými má uzatvorenú zmluvu na liečbu 
v danej indikácii. 

•	 Poistencovi (v prípade detských kúpeľov 
zákonnému zástupcovi) VšZP doručí 
písomný súhlas s liečbou, s uvedením 
kúpeľného zariadenia, počtu dní liečenia 
a posledným možným nástupným ter-
mínom. 

•	 V prípade schválenia kúpeľnej starostli- 
vosti hradenej spôsobom „B“ bude poist-
encovi priamo na jeho adresu zaslaný 
písomný súhlas s uvedením počtu dní 

liečenia a posledného možného nás-
tupného termínu.

•	 Poistenec odošle schválený Návrh 
do vybraného kúpeľného zari-
adenia (z priloženého zoznamu),  
s ktorým si dohodol liečbu, ubytovanie  
a príplatky telefonicky. Nástupný termín 
nemôže byť neskorší, ako je uvedené  
v Oznámení o schválení návrhu na kúpeľnú 
starostlivosť.

poradŇa poradŇa



Zdravie na Zjedenie
ZDRAVIE NA ZJEDENIE – V HLAVNEJ ÚLOHE PŠENO :) CHCETE SI NA JESEň 
POSILNIť IMUNITU A SPOľAHLIVO PREČISTIť ORGANIZMUS? VYSKÚŠAJTE 
PŠENO. IDE O VZÁCNU OBILNINU, KTORÁ JE AKO JEDINÁ  
Z OBILNíN ZÁSADITÁ, A PRETO NEPREKYSľUJE ORGANIZMUS. OBSAHUJE 
TIEž MNOžSTVO CENNýCH VITAMíNOV A MINERÁLOV. JE OBľÚBENOU 
POTRAVINOU, A KEĎžE NEOBSAHUJE LEPOK, S OBľUBOU JU VYHľADÁVAJÚ 
AJ CELIATICI. O TOM, žE TÁTO PLODINA JE NIELEN ZDRAVÁ A CHUTNÁ, ALE  
I NENÁROČNÁ NA PRíPRAVU, VÁS PRESVEDČí LEKTORKA VARENIA HENRIETA 
PEŠKOVIČOVÁ. „NASERVíRUJE“ VÁM ZELENINU PLNENÚ PŠENOM. 
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začneme pšenovou kašou

ingrediencie:
200 g pšena, nakrájaná šalotka, kokosový tuk na cibuľový 
základ, tymian, petržlenová vňať, červená paprika a kúsky 

sušenej paradajky, soľ a korenie. 

Ako postupovať:
Na rozpálenej hlbšej panvici zohrejeme kokosový tuk, do zlatista 
opražíme cibuľku – šalotku a pridáme suché pšeno. Prehrejeme 
a osolíme, zalejeme vodou a uvaríme domäkka. Nezabudneme 
stále miešať a ochutnávať, lebo voda sa dá pridať vždy, horšie 
by bolo naliať jej do zmesi viac a pšeno rozvariť. Guľôčky majú 
zostať mäkké, ale nie rozvarené. Nakoniec pridáme nakrájanú 

zeleninu a prípadne vňate a bylinky. Zamiešame a zjeme… 
a potom, ak vám niečo zostane, pripravíme si s touto kašou 

fantastickú plnenú grilovanú zeleninu. :)

plnená grilovaná/pečená
 zelenina

ingrediencie:
Budeme potrebovať šampiňóny alebo huby portobello, 
červené papriky kapie. K tomu jadierka alebo semiačka 

(napríklad tekvicové, sezamové, slnečnicové…), bylinky, trochu 
vývaru alebo vody a ľan. A, samozrejme, cesnak. Ak chcete 

dosiahnuť naozaj gurmánsky zážitok, pripravte si aj parmezán.

Ako ďalej postupovať:
Zvyšok pšenovej kaše dáme do mixéra spolu s ľanom, cesnakom, 

stonkami očistených hríbov a jadierkami. Rozmixovanú zmes 
zmiešame s tymianom alebo inou bylinkou a môžeme pridať 

trochu postrúhaného parmezánu. Zamiešame a naplníme 
huby a papriku zrezanú od stonky. Na šampiňón pridajte plátky 

parmezánu, ktorý po zapečení vytvorí chrumkavú a voňavú 
kôrku. Pečte na 200 °C alebo ugrilujte. 

tiP na kombináciu: Tieto lahôdky sa výborne hodia  
k rukolovému šalátu so zelenou špargľou, ktorý sme uverejnili 

v minulom čísle Partnerstva. :)

tipy pre vás 

Viac zdravých receptov od Henriety Peškovičovej 
nájdete na www.preventivne.sk



rozhovor

MojÍM životnýM krédoM 
je odvaha  

Meno: Zlatica Puškárová

narodená: 26. júna 1977

Už roky sa nám prihovára  
z obrazovky známej slovenskej 
televízie. Moderátorka 
večerného spravodajstva 
Markízy i mama na plný úväzok. 
Miluje život, rada pomáha ľuďom 
v núdzi a jej životným krédom je 
odvaha, odvaha, odvaha. 

našli ste si svoju profesiu vy, alebo si ona 
našla vás?
Našli sme sa navzájom, keď som mala 13 rokov. 
Vtedy sa začala Nežná revolúcia, chodila som  
s rodičmi na námestie, už vtedy som sledovala 
politické dianie. Určite ma ovplyvnila atmosféra 
v rodine, pretože u nás sa počúvala Slobodná 
Európa, rádio Vatikán, otvorene sa komentovalo 
dianie doma aj vo svete. Vtedy som si začala písať 
svoje prvé reportáže a postrehy. Dodnes mám ten 
zošit, ktorý je pre mňa dôkazom, že som nešla za 
slávou, ale za svojimi snami. 

čím bolo pre vás výnimočné toto leto? 
Som letné dieťa, takže leto mám v krvi. :) Mi-
lujem more, piesok, slnko a len tak si užívať  
s rodinkou. Kedysi som robila turistickú sprie- 
vodkyňu, tak som celé leto precestovala, teraz 
odchádzam k moru výlučne za oddychom. Mám 
5-ročného syna, ktorý je nabitý životom, takže  
o rôzne aktivity nemáme núdzu. 

kam cestujete v lete najradšej? Máte 
obľúbené destinácie, alebo ste skôr 
dobrodružný typ, ktorý rád skúša nové 
miesta? 

Obľúbili sme si Turecko. Nikdy by som nep-
ovedala, že práve táto krajina si ma získa. :) Štu-
dovala som talianske bilingválne gymnázium a 
som vášnivý milovník práve Talianska. Ale more, 
služby, komfort pre rodiny s deťmi je v Turecku 
naozaj skvelý. Najmä more je aj pre deti príjemne 
teplé, takže sme v ňom celodenne ponorení. :)

Varíte rada? Prípadne, máte obľúbený 
recept ktorým vždy potešíte svojich 
chlapcov?
Som veľký vyznávač domácej stravy. U nás 
doma sa vždy varilo chutne a zdravo a ja sa 
snažím toto pravidlo preniesť aj do mojej ro- 
diny. Priznám sa, že vo varení som veľmi náročná 
na suroviny, v sezóne varím najmä zeleninu  
z našej záhrady a mäso iba z nášho hospodárstva 
alebo domácich chovov. Sme to, čo jeme,  
a mnohí na to v tejto rýchlej dobe zabúdajú. Keď 
vysielame Televízne noviny, nechodíme ani na 

obedy, vždy navarím doma a obed si potom be- 
rieme aj do práce. Mojich chlapcov, samozrejme, 
najviac poteším chutne pripraveným mäsom. :) 
Milujú pečeného kapra so zeleninou alebo dobre 
pripravenú divinu.

Máte nejakú spriaznenú dušu, ktorej sa 
vždy rada vyžalujete, ak vás niekto alebo 
niečo nahnevá? :) 
Nie som typ, ktorý sa potrebuje vyžalovať. FO

TO
: M
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„Moja spriaZnená 
duša je Moja 
rodina”

zlatICa pUškárová 
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Správne znenie tajničky z predchádzajúceho čísla časopisu 
Partnerstvo: 
„srdce nie je len sval“
Vyžrebovaní výhercovia:
1. cena: Súpravu opaľovacích krémov DAYLONG vyhrala 
Mária Gubová z Levíc
2. cena: Darčekovú poukážku na 3-ročnú kartu  HolidayCard 
vyhrala Jozefa Moravcová zo žiliny
3. cena: Balíček vitamínov „Imunita a Trávenie“ vyhral Vojtech 
ižold z Levíc 

Poistenci VšZP, ktorí správne vyplnia tajničku, budú 
zaradení do žrebovania o nasledujúce ceny:
1. cena: Balíček krémov na ruky od Galderma – Spirig: 
Protektívny krém Excipial Protect s regeneračným krémom 
Excipial Repair
2. cena: Balíček vitamínov „Imunita a trávenie“
Ďalšie ceny nájdete na str. 21

Správnu odpoveď pošlite do 15. 10. 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.

Vždy som si vedela so svojím životom poradiť 
sama. Som šťastný typ človeka, viem sa tešiť 
aj z maličkostí a užívam si život. Keď ma niečo 
nahnevá, viem sa aj poriadne rozohniť, ale  
u mňa hnev trvá iba chvíľu. Moja spriaznená duša 
je moja rodina, som silne naviazaná na mojich 
rodičov, takže na babské rozhovory si vystačím  
s mojou mamou. :) 

Pre človeka vo vašej profesii je vždy 
dôležitá spätná väzba. spomínate si na 
list, e-mail od diváka, ktorý by vás chytil 
za srdce? 
Dostávam od ľudí množstvo krásnych listov či e-
mailov, súčasná komunikácia nás veľmi priblížila k 
verejnosti. Často sa mi ľudia zdôverujú so svojimi 
ťažkými príbehmi a vtedy si uvedomujem, ako si 
treba vážiť šťastie, pretože to nie je samozrejmosť. 
Keď sa dá, usilujem sa pomôcť, Markíza má veľkú 

rozhovor

silu a práve cez rôzne reportáže sa snažíme ľuďom 
pomáhať.

Máte nejaký zlozvyk? 
Všetko robím na poslednú chvíľu, aj tento rozho-
vor práve pri mori v Turecku. :) Vždy si poviem, že 
to dám načas, ale moja kreativita ide naplno iba 
pod časovým tlakom. 

Ak by ste mali povedať 3 vlastnosti, ktoré 
vás najviac charakterizujú, ktoré by to boli? 
Milujem život. :)

Ako sa staráte o svoje zdravie? 
Cvičím, prestala som piť kávu, varím domácu 
stravu, pijem bylinkové čaje, ktoré si sama zbie- 
ram, a už sa nenaháňam.:) Znie to pomerne 
náročne, ale vôbec to nezaberá dramaticky veľa 
času. ľudia sa neustále niekam ponáhľajú, kým 
nemajú všetko, majú pocit, že nemajú nič. Popri-
tom sa stravujú v reštauráciách, nemajú čas na ro-
dinu, neskôr zistia, že ani na seba. A tento kolotoč 
sa im neustále krúti dookola. 

Vaša najväčšia ženská slabosť? 
Mám rada všetko ženské. :)

čo vám vie urobiť radosť a naopak, čo vás 
vie vytočiť?
Najviac ma tešia originálne maličkosti. Vtedy 
viem, že sú osobné a človek aj premýšľal, nie iba 
platil. :) A vytáča ma, keď vodič dlho odbočuje. :)

Aká je vaša predstava o ideálne prežitom 
víkende? 
Mám šťastie, že o ideálnych víkendoch nemusím 
snívať, ale si ich aj užívam. Dedina, rodina, dobrá 
partia, dobrodružstvo a spoločný nedeľný obed. 

Ak by ste mali možnosť udeliť nobeloVU 
cenU, komu a za čo by ste ju udelili? 
V osobnom živote určite mojim rodičom za skvelé 
zázemie. A v odbornej sfére by som ju udelila ved-
com, ktorí objavia lieky na ťažké choroby. 
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