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Zďaleka nie som jediná, kto veľmi dobre vie, že 
tie najcennejšie veci v živote sa nedajú kúpiť
za žiadne peniaze. Zdravie, láska, úsmev, priateľ-
stvo, domov, spomienky... hodnoty, vďaka ktorým 
sa každý, kto ich má, cíti vnútorne bohatý. 
Ich „cenu“ dobre pozná aj známy televízny mo-
derátor Patrik Herman, ktorého sme vyspovedali
v tomto čísle Partnerstva. Aj preto tvrdí, že „úsmev 
je nadovšetko. Čím viac ho vyčaríš na tvári iných, 
tým lepšie sa ti bude spať.“ A poviem vám, vôbec 
nepochybujem o tom, že človek, ktorý sa tým-
to mottom v živote naozaj riadi, nemôže mať
so spánkom žiadny problém. V rozhovore vám 
Patrik prezradí aj to, čo má spoločné s rybičkou 
Dory a akú utopickú predstavu sa mu zatiaľ nepo-
darilo naplniť.
O čosi reálnejší sa zdá byť zatiaľ nesplnený teniso-
vý sen pani Helenky z nášho príbehu. Pred štyrmi 
rokmi sa dozvedela zdrvujúcu diagnózu – rakovi-
na pankreasu. Dnes z vlastnej skúsenosti vie, že 
štatistické prognózy prežívania ešte nemusia zna-
menať to najhoršie... a nielen o toto poznanie sa 
delí s ďalšími pacientmi s týmto ochorením.
Prezradíme vám, čo si ako oko v hlave strážia nie-
ktoré známe tváre, ale i to, čo dokážu lekári „prečí-
tať“ z našich očí. 
Ak zvažujete zmenu zdravotnej poisťovne, mož-
no vám pri rozhodovaní pomôže informácia, pre 
aké „NAJ“ sa oplatí byť poistencom najväčšej zdra-
votnej poisťovne na Slovensku.

Príjemné čítanie, pekný zvyšok leta a veľa dôvo-
dov na to, aby ste sa cítili vnútorne bohatí, vám 
želá

Alena Michalicová Šéfredaktorka

PRVÝ HOLISTICKÝ HOTEL NA SLOVENSKU  
U NÁS V BEŠEŇOVEJ

Z IZBY
PRIAMO

DO BAZÉNA

NOVINKA!

TOHTO LETA!

SPA APHRODITE
rajecké teplice

Pekný de?, pán 

Begin forwarded message:

From: "Norpal" <norpal@chello.sk>
Date: 30. január 2013 15:22:38 GMT+01:00
To: Elena Rafayová <creoplus@creoplus.sk>
Subject: Re: Vizitky  - prosba o cenovú ponuku na tla? vizitiek
Return-Path: <norpal@chello.sk>
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.3.2 (2011-06-06) on mail4.hostmaster.sk
X-Original-To: creoplus@creoplus.sk
Delivered-To: creoplus@creoplus.sk
Received: from fep11.mx.upcmail.net (fep11.mx.upcmail.net [62.179.121.31]) by mail4.hostmaster.sk (Postfix) with ESMTP id 4ABB416140021 for <creoplus@creoplus.sk>; Wed, 30 Jan 2013 15:22:40 +0100 (CET)
Received: from edge04.upcmail.net ([192.168.13.239]) by viefep11-int.chello.at (InterMail vM.8.01.05.05 201-2260-151-110-20120111) with ESMTP id <20130130142239.NKEM2060.viefep11-int.chello.at@edge04.upcmail.net> for <creoplus@creoplus.sk>; Wed, 30 Jan 2013 15:22:39 +0100
Received: from MatusPC ([89.173.159.103]) by edge04.upcmail.net with edge id uENe1k00r2E8hdV04ENeae; Wed, 30 Jan 2013 15:22:39 +0100
X-Sourceip: 89.173.159.103
Message-Id: <262EB02A28224065956F8DC143092A0A@MatusPC>
References: <9B0FF16F-4CD9-463A-A3B5-349D0A6FBF76@creoplus.sk>
In-Reply-To: <9B0FF16F-4CD9-463A-A3B5-349D0A6FBF76@creoplus.sk>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="utf-8"; reply-type=response
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Priority: 3
X-Msmail-Priority: Normal
Importance: Normal
X-Mailer: Microsoft Windows Live Mail 16.4.3505.912
X-Mimeole: Produced By Microsoft MimeOLE V16.4.3505.912

Dobry den, 200 ks - 25,89 ? s DPH

Štípala M.

-----Pôvodná správa----- From: Elena Rafayová
Sent: Wednesday, January 30, 2013 3:13 PM
To: norpal@chello.sk
Subject: Vizitky - prosba o cenovú ponuku na tla? vizitiek

Prajem pekný de?,
prosila by som vás o ponuku na výrobu vizitiek: 3-farebné, papier
grafický, rozmer 5x9 cm, jednostranné
Po?et kusov:
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alebo
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0918 60 28 65 

ZÓNA 
NATURAL SPA 

JEDINEČNÁ PONUKA SLUŽIEB
l
	KNEIPPOV CHODNÍK
l
	INFRASAUNA
l
	RELAX AKVÁRIUM
l
	RELAX PANORÁMA
l
	RELAX BAZÉN
l
	RITUÁL KELOSAUNA
l
	BIO SANÁRIUM
l
	ĽADOVÝ BAZÉN
l
	NATURAL STUDENÝ BAZÉN
l
	NATURAL HORÚCI BAZÉN
l
	NATURAL REFLEXNÝ CHODNÍK

Tel.: +421 41 5494 832    

www.spa.sk

Vydáva: 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., 
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
Adresa redakcie: VšZP, Panónska cesta 2, 
851 04 Bratislava,
tel.: 02/20 82 47 48
Šéfredaktorka: Mgr. Alena Michalicová
Redakčná rada: Mgr. Viera Konová,
MUDr. Beata Havelková, MPH, PhDr. Zuzana 
Štukovská, Mgr. František Gašperec,
Mgr. Zuzana Bachratá
Grafické spracovanie a jazyková 
korektúra: Hi -Reklama, s. r. o.
Fotografie: redakcia, shutterstock.com
Samostatne nepredajné



ROZHODNITE SA SPRÁVNE
Zdravie je dar, ktorý aj z najchudobnejšieho človeka robí najväčšieho boháča. 
Patrí však do kategórie výnimočných darov, o ktoré sa treba pravidelne starať. 
Každá „oprava“ zdravia je totiž nielen finančne nákladná, ale aj bolí, vyžaduje si 
veľa sily, trpezlivosti, odriekania i osobného strádania, pretože v boji o zdravie 
vždy stojí proti nám veľmi silný súper  – choroba. Najmä preto by nikomu 
nemalo byť ľahostajné,  na koho sa spoľahne, že mu v horších i lepších časoch 
poskytne podporu a zázemie.  Zabezpečte si na najbližší rok podporu a zázemie 
vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Ak sa pýtate, prečo by ste to mali skúsiť 
práve s nami, pozorne čítajte nasledujúce riadky.

Naše NAJ
 y Pôsobíme vo verejnom zdravotnom po-

istení už vyše 20 rokov, NAJDLHŠIE  
zo všetkých zdravotných poisťovní na Slo-
vensku.

 y Sme NAJVÄČŠIA zdravotná poisťovňa 
na Slovensku,  máme NAJVIAC, 
až 3,2 milióna poistencov, a teda 
aj NAJVIAC skúseností  so zabezpečova-
ním zdravotnej starostlivosti. 

 y  Na zdravotnú starostlivosť vynakladáme 
NAJVIAC finančných prostriedkov, len vla-
ni sme za liečbu našich poistencov zaplatili 

Naše PRVENSTVÁ
 y VšZP ako jediná zdravotná poisťov-

ňa na Slovensku vracia zisk do sys-
tému verejného zdravotného po-
istenia a využíva ho na prevenciu 
a liečbu. Aj preto si vlani mohla dovoliť 
investovať do preventívnych výkonov 
vyše 53 miliónov 440-tisíc eur 
a v spolupráci s renomovanými klinika-
mi v zahraničí, napríklad v Paríži, Lon-
dýne, vo Viedni a v Hanoveri, zaplatiť 
poistencom najnáročnejšiu zdravotnú 
starostlivosť v podobe unikátnych vý-
konov a operácií.

 y VšZP ako prvá zdravotná poisťovňa 
na Slovensku uhradila svojej poistenke 
operáciu plodu v období jeho vnútro-
maternicového vývoja.

viac ako 3 miliardy eur. 
 y Patríme k lídrom v podpore NAJMODER-

NEJŠÍCH liečebných postupov a techno-
lógií. 

 y Uhrádzame vyše 70 % z celoslovenských 
nákladov na NAJDRAHŠIE kardiovaskulár-
ne a onkologické lieky.

 y Spolupracuje s nami NAJVIAC odborníkov; 
máme zmluvy s takmer 9-tisíc zdravot-
níckymi zariadeniami a viac ako 29-tisíc 
lekármi na Slovensku.

 y VšZP má ePobočku, ktorú vyhlásili za NAJ-
lepší IT projekt roka 2015.

Naše NOVINKY
 y Podstránka transparentne vszp vznik-

la s cieľom otvorene hovoriť o všetkých 
aktuálnych otázkach. Poskytuje presné, 
prehľadné a zrozumiteľné informácie 
„z prvej ruky“. Prináša detailnejšie prehľa-
dy, analýzy a hodnotenia, ktoré sa prie-
bežne aktualizujú. 

 y Rozširovanie a skvalitňovanie služieb 
ePobočky šetrí nielen čas poistencov, 
ale garantuje im aj neustály prehľad 
o novinkách z rôznych oblastí verejného 

 y VšZP ako prvá zdravotná poisťovňa 
na Slovensku začala s liečbou onkolo-
gických pacientov v protónovom centre 
v Prahe; od roku 2013 doteraz schválila 
tento typ liečby 158 poistencom, 
predpokladané náklady predstavujú 
vyše 6 miliónov 430-tisíc eur. 

 y VšZP ako prvá zdravotná poisťovňa 
na Slovensku zaviedla systém komplex-
nej starostlivosti o pacientov v bdelej 
kóme.

 y VšZP ako jediná  zdravotná poisťovňa 
na Slovensku financuje svojim poisten-
com vyšetrenie rizika vzniku cievnej 
mozgovej príhody pri preventívnej pre-
hliadke.

 y VšZP patrí prvenstvo aj v oblasti 
moderných informačných a komu-
nikačných technológií. Na kongre-
se ITAPA získala vlani prvé miesto 
za projekt online prepojenia svojho 
registra s registrami Informačného 
systému verejnej správy; realizáciou 
projektu zanikla poistencom po-
vinnosť hlásiť VšZP zmenu adresy, 
mena alebo iných údajov uložených 
v Registri fyzických osôb.

zdravotného poistenia a zdravotnej sta-
rostlivosti. 

 y ePobočka poistencovi napríklad: 
 y pripomína, že je čas objednať sa na pre-

ventívnu prehliadku, 
 y ponúka možnosť overiť si vo výpise 

z osobného účtu, či skutočne dostal zdra-
votnú starostlivosť, ktorú sme mu zaplatili, 

 y prostredníctvom služby Objednanie 
do pobočky online umožňuje vybaviť 
si veci na vybraných klientskych praco-
viskách v termíne, ktorý mu vyhovuje, 
aj mimo stránkových hodín, 

 y využívaním služby Moje lieky od júla 
t. r. sprístupňuje zoznam predpísaných 
a z lekárne vybratých liekov za posled-



ných 6 mesiacov spolu s informáciou, či 
existujú ich lacnejšie náhrady; poisten-
covi vyčíslime možnú úsporu na doplat-
koch a k dispozícii má aj príbalové letáky
k jednotlivým liekom. 

 y Služba eRecept sleduje bezpečnejší a jed-
noduchší predpis liekov. Elektronickým 
receptom, ktorý zabezpečuje okamžitú 
výmenu informácií medzi lekárom, lekár-
nikom a pacientom, získava lekár prehľad
o všetkých liekoch, ktoré jeho pacienti 
užívajú. Pri predpise nových liekov sys-
tém upozorní na prípadné interakcie 

(vzájomné ovplyvňovanie sa jednotlivých 
liečiv). Služba eRecept tak chráni pacienta 
pred nadmerným užívaním liekov a ich
nesprávnou kombináciou. Efektívnym rie-
šením je aj pre zdravotnú poisťovňu, ktorá 
správy o predpísaní lieku a jeho výbere
z lekárne dostáva v reálnom čase.

 y Online komunikácia s poistencami pro-
stredníctvom tematických diskusií je 
ďalšou príležitosťou pýtať sa odborníkov
na veci, ktoré poistenca zaujímajú alebo 
sa ho priamo týkajú.

Naše BENEFITY
  
VšZP hradí svojim poistencom nad rámec záko-
na rôzne nadštandardné preventívne vyšetrenia 
a očkovania, napríklad:

 y tretiu dávku očkovacej látky proti hepatití-
de B, A + B, 

 y ženám cytologické vyšetrenie krčka mater-
nice pri každej preventívnej prehliadke,

 y vyšetrenie okultného krvácania v stolici (už 
poistencom nad 40 rokov v intervale   je-
denkrát za dva roky ako súčasť preventív-
nej prehliadky),

Naše ďalšie VÝHODY 

 y  kúpeľné pobyty so zľavou do 25 % pre 
samoplatcov

 y zľavy 10 % na vitamíny
 y zľavy na dovolenkové pobyty vo vybra-

ných cestovných kanceláriách
 y zľavy na športoviská, do fitnescentier, 

plavární, na zimné štadióny a pod.
 y Kompletný zoznam výhod je 

na www.vszp.sk/zlavyprezdravie.

 y mužom urologickú prehliadku (raz
za 3 roky už od 40. roku veku), 

 y očkovanie proti chrípke,
 y stanovenie pomeru krvného tlaku na nohe 

a ruke, tzv. ABI indexu; ide o dôležité vyšet-
renie z hľadiska včasnej diagnostiky ische-
mickej choroby dolných končatín, ktoré 
dokáže predpovedať pravdepodobnosť 
výskytu srdcového infarktu alebo cievnej 
mozgovej príhody.

A ešte niečo dôležité 
NAVYŠE

 y Neustále motivujeme poistencov, aby sa 
pravidelne starali o svoje zdravie. VšZP ako 
jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku 
organizuje súťaž Za preventívnu prehliad-
ku dovolenka, v ktorej sa hrá až o 100 
atraktívnych cien. Zapojiť sa môže každý 
poistenec VšZP starší ako 18 rokov, ktorý
v určenom čase absolvuje preventívnu 
prehliadku u všeobecného lekára, stoma-
tológa, urológa alebo gynekológa.

Výber zdravotnej poisťovne je dôležité 
rozhodnutie, ktoré by ste mali urobiť

po zrelej úvahe. Vaše zdravie si zaslúži,
aby ste sa rozhodli správne.

 y Celý rok cestujeme za poistencami
po Slovensku, aby sme do miest a obcí 
priniesli Dni pre vaše zdravie. Na tomto 
podujatí môžu záujemcovia získať dô-
ležité informácie o svojom zdravotnom 
stave. „Zdravé dni“ pripravujeme po-
čas roka aj pre väčších zamestnávate-
ľov. Ich zoznam na najbližšie obdobie je
na  www.vszp.sk/denprevasezdravie. 

 y Prevenciu propagujeme aj pomocou in-
ternetového portálu www.preventivne.sk. 
Okrem základných informácií o 15 naj-
častejšie sa vyskytujúcich ochoreniach

a ich prejavoch nájdu poistenci na tej-
to webovej stránke jednoduché testy, 
ktorých výsledky môžu poslúžiť ako jed-
noduchá pomôcka pri rozhodovaní, či 
treba vyhľadať lekára alebo nie. Užitočný 
je aj kompletný prehľad preventívnych 
prehliadok, na ktoré má poistenec nárok
z verejného zdravotného poistenia, vráta-
ne informácií, z akých vyšetrení pozostá-
vajú.

Telefonicky Vyplnením
elektronickej prihlášky

Vyplnením
papierovej prihlášky

Osobnou návštevou
v pobočke

Ako sa stať poistencom VšZP
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ANKETA

ČO SI STRÁŽITE AKO OKO 
V HLAVE?

Ako oko v hlave si 
chránim svoju rodinu 
a svoje zdravie.
A miesto, kde žijem. 
Pre dobré zdravie je 
totiž dôležité mať 
dobrých susedov
a dobré medziľudské 
vzťahy. A aké vzácne 
je ticho a pokoj! To si 
veľmi vážim.

Oľga Belešová, herečka

Moja povaha ma často privádza do pozície ochrániť slabšieho, zraniteľného, bezbranného... 
Nemám na mysli len ľudskú ríšu.  Situácie, v ktorých sa tak ocitám, sú niekedy poburujúce, 
inokedy zaujímavé, možno nebezpečné, dokonca aj úsmevné. Prichádza mi na myseľ mnoho 
osobných príbehov, ale vaša otázka je o inom. Čo si strážim ako oko v hlave? Patrilo by sa 
povedať, že zdravie. Nebola by to pravda. Často sme k nemu macošskí. Kým zdravie máme, 
berieme ho ako samozrejmosť, keď nám pohrozí, začneme sa oň lepšie starať. Ako oko v hlave 
si strážim rodinu a vzťahy v nej. Niekto si  pomyslí: Klišé! Verte, pre mňa nie. Tak to cítim. Ak je 
človek spokojný a šťastný v súkromí, môže sa nerušene venovať práci, oddychu a ľahšie čelí 
všetkému, čo prináša bežný život.

Ako oko v hlave si určite chránim dieťa. Je to pre mňa 
úplne nový rozmer byť matkou a tento môj najväčší 
poklad na svete si aj úpenlivo chránim. Snažím sa, 
samozrejme, nájsť takú zlatú strednú cestu, aby som 
nebola prehnane úzkostlivá a dopriala mu aj potrebnú 
slobodu, aby si mohol veci sám vyskúšať a naučiť sa tak 
najlepšie, občas aj na vlastných chybách. Ale ako každá 
správna matka mám oči a uši na stopkách. Zvlášť pri 
chlapcoch, ktorí neustále niečo vyparatia, je to veľmi 
potrebné. 

Lena Riečanská,
spisovateľka

Miroslava Kosorínová,
tanečnica

AKTUALITY

NEUŽÍVATE VIAC LIEKOV, AKO 
SKUTOČNE POTREBUJETE?

BMI NÁRODA 2017

Moderná medicína má dnes k dispozícii množ-
stvo liekov. Sú silnou zbraňou v boji proti rôz-
nym chorobám, ale ich nadmerné užívanie môže 
viesť aj k rizikám, ktoré si zaslúžia celospoločen-
skú pozornosť. Len vlani zdravotné poisťovne
u nás vynaložili na lieky vyše 900 miliónov eur, 
ďalších viac ako 30 miliónov eur zaplatili pacien-
ti. Napriek tomu, že ceny liekov na Slovensku 
patria k najnižším v Európskej únii, výdavky za ne 
sú, naopak, vyššie. Napríklad obyvateľ Slovenska 
minie ročne na lieky o 200 eur viac ako obyvateľ 
v Česku, Maďarsku alebo Poľsku. Sme vážne takí 
chorí, alebo po liekoch siahame aj vtedy, ak by 
sme chorobu dokázali poraziť aj bez nich? 

Vedeli ste, že už viac ako 1,5 milióna obyva-
teľov Slovenska má nadváhu a trpí obezitou? 
Podľa existujúcich prognóz v roku 2025 bude 
touto zložitou komplexnou chorobou trpieť 
vyše polovica svetovej populácie. Zložitou aj 
preto, že obrazne povedané obezita sa jednou 
bitkou nedá poraziť. Potrebné sú dlhodobé 
osvetové a preventívne programy zamerané
na zmenu stravovacích návykov a životného štýlu.
V rámci tohtoročného 2. slovenského dňa
obezity ich podporila aj Všeobecná zdravotná 
poisťovňa. Jej fi lozofi a vychádza z ľudského
i ekonomického rozmeru prevencie: predchá-
dzať ochoreniam je z hľadiska verejných zdro-
jov stále lacnejšie, ako ich liečiť. Súčasťou 2. slo-
venského dňa obezity bola aj akcia BMI národa 
spojená s meraním indexu telesnej hmotnosti
v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici, Bardejove 
a Košiciach. Zapojilo sa 158 záujemcov. Výsle-
dok:  priemerné BMI národa dosiahlo 26,3, čo 
v preklade znamená mierna nadváha a z nej vy-
plývajúce závažné zdravotné riziko obyvateľov 
Slovenska.

VšZP JE PARTNEROM PROJEKTU.
Projekt Lieky s rozumom Asociácie na ochranu 
práv pacientov má pomocou osvety podnietiť 
ľudí, aby sa u lekárov, lekárnikov alebo
v bezpečnom online prostredí  zaujímali
o to, či ich spotreba liekov nie je nadmerná. 
Všeobecná zdravotná poisťovňa ako jeden
z hlavných partnerov tohto projektu 
podporuje myšlienku najväčšej pacientskej 
organizácie na Slovensku, že rozumná 
spotreba liekov nezávisí len od legislatívy
a liekovej regulácie, ale do značnej miery ju 
môžu ovplyvniť práve samotní pacienti.
www.liekysrozumom.sk
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PREŽILI SME KRÁSNE OKAMIHY
S NAŠIMI DETSKÝMI POISTENCAMI
Koniec školského roka je vždy udalosť osobitné-
ho významu. A tak sme sa rozhodli, že ju oslávi-
me s našim detskými poistencami a ich rodičmi. 
Pozvali sme ich do vybraných pobočiek Všeobec-
nej zdravotnej poisťovne na celom Slovensku, 
aby sme sa potešili z vysvedčení malých i väčších 
školákov, porozprávali sa s nimi o ich zážitkoch 
i prázdninových plánoch. Na cestu domov sme 
im pribalili ako pozornosť za sprostredkovanie 
krásnych okamihov malú pozornosť – multi-
vitamínové želatínové cukríky Rakytníček od 
nášho partnera, spoločnosti TEREZIA COMPANY, 
ktorá sa zaoberá predajom a distribúciou 100 % 
prírodných výživových doplnkov na posilnenie 
imunity. Deti sme poslali na prázdniny aj so že-

Zoznámte sa aspoň s niektorými z našich detských poistencov, ktorí v posledný deň školského roku 
prijali pozvanie do vybraných pobočiek Všeobecnej zdravotnej poisťovne na celom Slovensku. Tešili 
sa nielen z dobrého vysvedčenia a začínajúcich sa prázdnin, ale aj zo zdravého darčeka, ktorý sme 
im venovali.

laním, aby ani v čase voľna nezabúdali na svoje 
zdravie, o ktoré sa treba starať bez ohľadu na to, 
či máme sedem, alebo sedemdesiat rokov.

CHRÁŇTE SI 
SRDCE PRE 
LÁSKU

OCENENIE PRE 
VšZP ZA PODPO-
RU DARCOVSTVA 
KRVI 

Včasná diagnostika ochorení zvyšuje nielen 
šancu ľudí dlhšie žiť, ale ovplyvňuje aj kvalitu 
ich života. Podnietiť ľudí zaujímať sa o svoje 
zdravie je cieľom projektu Od srdca k srdcu. 
S jeho ústrednou myšlienkou predchádzať 
ochoreniam srdca prevenciou sa stotožnila aj 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá dlho-
dobo motivuje ľudí, aby svojmu zdraviu ve-
novali neustále pozornosť. Projekt Od srdca
k srdcu posunul poradenstvo v oblasti sta-
rostlivosti o životne dôležitý orgán ľudského 
tela bližšie k ľuďom – do priestorov vybra-
ných lekární (ich zoznam nájdete na www.
vszp.sk/odsrdcaksrdcu), kde vám vyškolení 
odborníci zmerajú krvný tlak, aby zistili, či 
netrpíte atriálnou (predsieňovou) fi briláciou. 
Táto najčastejšia porucha srdcového rytmu 
môže viesť až k cievnej mozgovej príhode.

Na prvý pohľad sa ničím nelíšia od ostatných. Majú
od 18 do 60, niekedy až 65 rokov. Hoci sa tým na ve-
rejnosti nechvália, ich krv koluje v žilách ľudí, ktorých 
zradilo zdravie. Bez darcov krvi by stovky chorých nedo-
stali druhú šancu, pretože napriek pokrokom medicíny 
tekutinu s rovnakými vlastnosťami ako krv sa nepodarilo 
doteraz vyrobiť. Odhaduje sa, že až štvrtina populácie 
by mohla darovať krv. Darcovstvu sa však venuje iba
2 až 7 percent z nás. Aj preto sa Všeobecná zdravotná 
poisťovňa dlhodobo usiluje rozširovať rady darcov krvi.
Za ich podporu a propagáciu tejto humánnej aktivity oce-
nil Slovenský Červený kríž najväčšiu zdravotnú poisťovňu 
na Slovensku diplomom a medailou. Vitamínové balíčky 
pre mnohonásobných darcov krvi, držiteľov plakiet J. Jan-
ského a medailí J. Kňazovického sú len jedným z preja-
vov starostlivosti VšZP o túto skupinu výnimočných ľudí.
Ak ste zdravý, máte viac ako 50 kilogramov a spĺňate kri-
térium veku, staňte sa aj vy jej súčasťou. Na vašu odvahu 
a rozhodnutie čakajú ľudia, ktorí bez pomoci svoje zdra-
votné problémy nezvládnu.

ČO AK PRÁVE VAŠE SRDCE PRACUJE
NEEFEKTÍVNE A VY O TOM NEVIETE?

Primárny skríning pomôže odhaliť riziko-
vé faktory ochorenia skôr, ako sa objavia 
jeho príznaky. Všeobecná zdravotná pois-
ťovňa pripravila pre záujemcov Zápisník 
hodnôt zdravia, ktorý obsahuje aj rady, 
ako zdravo žiť. Rozhodli sme sa šíriť ich
od srdca k srdcu, pretože chrániť srdcia 
pre lásku má podľa nás význam.
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MOJE LIEKY  V ePOBOČKE
Pokiaľ si lámete hlavu, aké lieky ste užívali v poslednom 
období, koľko ste mohli ušetriť na doplatkoch, prípadne ste 
stratili príbalový leták, od júla vám pomôže nová služba Moje 
lieky.

Komplexné informácie
Mať ePobočku sa skrátka oplatí. Stačí, ak ste si 
aktivovali eSlužbu Poistenec a po prihlásení sa 
do svojho konta máte k dispozícii v menu Zdra-
vie v časti Moje lieky prehľad o vašich pred-
písaných a vybratých liekoch za posledných
6 mesiacov. Pri každom lieku je uvedená presná 
informácia o tom, ktorý lekár a kedy vám liek 
predpísal. V prehľade liekov si môžete pozrieť, 
či k vášmu lieku existujú lacnejšie náhrady, akú 
úsporu na doplatkoch by pre vás predstavova-
li a prípadne si prečítať príbalový leták k lieku.

ČO JE LACNEJŠÍ LIEK? (GENERIKUM)

Lacnejší liek je liek s rovnakou účinnou 
látkou, rovnakým spôsobom podania 
(napr. cez ústa), rovnakou liekovou for-
mou (napr. tableta) a rovnakým množ-
stvom liečiva v liekovej forme, ale s nižšou 
úhradou poistenca.

Elektronizácia v praxi
V prehľade liekov sa ihneď zobrazujú iba tie lie-
ky, ktoré boli predpísané na recepte s čiarovým 
kódom. Lieky, ktoré boli predpísané na recepte 
bez čiarového kódu, sa v prehľade zobrazujú 
až po ich úhrade našou poisťovňou, najneskôr 
do 60 dní od ich vybratia. Pre lepšiu orientáciu 
ponúkajú Moje lieky aj možnosť vyhľadať liek 
podľa jeho názvu, zvoleného obdobia či mena 
predpisujúceho lekára.

Evidencia receptov
Keďže zo zákona majú lekárske predpisy rôznu 
platnosť, určite oceníte aj upozornenie na po-
čet dní, ktoré na vydanie lieku ešte zostávajú. 

V rámci novej funkčnosti vám zobrazujeme
3 kategórie: nevydaný liek (ktorý si môžete stále 
vybrať), nevydaný liek (ktorý si už nemôžete vy-
brať), vydaný liek. Lehota platnosti je obmedze-
ná podľa druhu predpísaných liekov, prípadne 
podľa toho, aký lekár vystavil recept. Najdlhšiu 
platnosť má štandardný lekársky predpis, a to 
7 dní od vystavenia. Omamné a psychotrop-
né látky II. skupiny si môže poistenec vybrať
do 5 dní, antibiotiká a chemoterapeutiká 
určené na okamžitú liečbu platia iba 3 dni. 
Najkratšiu platnosť majú recepty vystavené
na pohotovosti. Keďže ide o neodkladnú liečbu,
na vybratie lieku máte iba 1 deň.

Notifi kácia o vybratom lieku
Vždy, keď si vyberiete liek na predpis, do-
stanete e-mailovú notifi káciu a správu aj
do schránky správ v ePobočke. Obsahuje ná-
zov lieku, dátum jeho predpisu, meno lekára 
i názov lekárne. Zhrnutie slúži ako servis pois-
tencovi, ktorý má tak lepší prehľad o užívaných 
liekoch. Ak vás oslovila novinka Moje lieky, ale 
nemáte aktivované konto v ePobočke, kliknite
na www.epobocka.com, zaregistrujte sa a po-
žiadajte o eSlužbu Poistenec/Individuálny pla-
titeľ.
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Národné riešenie
Po skúšobnej prevádzke a úspešnom zavedení 
do praxe vo vybraných zdravotníckych zariade-
niach je dnes eRecept dostupný všetkým ne-
mocniciam, ambulantným lekárom i lekárňam. 
Viac než 3,2 milióna obyvateľov Slovenska je 
poistených vo VšZP, a tak recept s čiarovým 
kódom zásadne ovplyvní každodennú prax
v zdravotníctve. Len koncom júna používalo 

RECEPT S ČIAROVÝM KÓDOM – 
eRECEPT
Je možné, že ste sa už stretli, alebo sa čoskoro stretnete s  receptom, 
ktorý bude obsahovať čiarový kód. Ide o  recept, ktorý vám predpísal 
váš lekár prostredníctvom novej elektronickej služby eRecept. Vďaka 
tejto novinke sú tak všetky informácie o vašom lieku v reálnom čase 
u vás, vášho lekára, lekárnika i v zdravotnej poisťovni.

3 kľúčové piliere
Predpis liekov prostredníctvom služby eRecept 
predstavuje konkrétny prínos elektronizácie 
zdravotníctva v reálnom čase, tu a teraz. Má 
mnohé výhody i vlastnú fi lozofi u, ktorá sa opie-
ra o 3 kľúčové piliere.

1. Bezpečnosť liečby
Vďaka vzájomnému zdieľaniu informácií medzi 
lekármi, zdravotnou poisťovňou a lekárňou má 
ošetrujúci lekár lepší prehľad o liekoch, ktoré 
pacient aktuálne užíva, čo mu umožňuje nasta-
viť efektívnejšiu a bezpečnejšiu liečbu. Už si ne-
budete musieť spomínať, aký liek a kedy ste uží-
vali v poslednom čase, prípadne kedy ste mali 
predpísané antibiotiká. Lekár má totiž možnosť 
zobraziť si liekovú históriu poistenca za určité 
obdobie. Bezpečnosť liečby je podporená aj ak-
tuálnym zobrazovaním interakcií k lieku, ktorý 
lekár práve predpisuje, ako aj vzájomne medzi 
liekmi, ktoré sa nachádzajú v liekovej karte pa-
cienta. Najmä u chronických pacientov je oso-

bitne dôležité, aby mal lekár v čase nastavova-
nia novej liečby aktuálnu informáciu o liekoch, 
ktoré pacient užíva. So zvyšujúcim sa počtom 
užívaných liekov totiž vzrastá aj riziko možných 
interakcií a nežiaducich účinkov.

2. Liečba pod kontrolou
Lekár má kontrolu nad liečebným režimom pa-
cienta založenú na dôkazoch. Uvidí, či a kedy 
si predpísaný liek vybral z lekárne, môže sa 
vyhnúť prípadnej duplicite pri predpise lieku 
a predpisu lieku s rovnakou alebo podobnou 
účinnou látkou.

3. Efektivita liečby 
Služba eRecept je jedným z nástrojov, ktoré 
podporia efektívne poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti. Vďaka svojim funkciám prispieva 
k nižšej spotrebe liekov. Poskytovateľ v ňom 
nachádza aj informácie o doplatku za liek, ako 
aj zoznam lacnejších generických náhrad liekov
s rovnakou účinnou látkou, ktoré sú pre pacien-
ta fi nančne výhodnejšie.

eRecept viac ako 650 poskytovateľov zdra-
votnej starostlivosti a v tomto období za-
znamenala zdravotná poisťovňa viac ako 
100-tisíc predpísaných receptov. eRecept 
má ambíciu stať sa súčasťou národného zdra-
votníckeho informačného systému eZdravie,
do ktorého má každý poskytovateľ a zdra-
votnícky pracovník  povinnosť pripojiť sa
najneskôr k 1. 1. 2018.

Pacient:
 y bezpečnejšia liečba
 y  ochrana pred predpísaním liekov, ktoré 

sa vzájomne ovplyvňujú
 y  ochrana pred duplicitným užívaním lie-

kov

Lekár:
 y overenie poistenosti poistenca 
 y lepší prehľad o liekoch, ktoré pacient 

aktuálne užíva
 y zobrazenie liekovej histórie poistenca 

za sledované obdobie
 y bezpečnosť liečby podporená zobrazo-

vaním interakcií o predpisovanom lie-
ku, ako aj vzájomne medzi liekmi, ktoré 
sa nachádzajú v liekovej karte pacienta

 y  liečba pod kontrolou vďaka informácii, 
či a kedy si pacient predpísaný liek vy-
bral z lekárne a či mu ho už nepredpísal 
iný lekár

 y informácie o doplatku za liek, ako aj 
zoznam lacnejších generických náhrad 
liekov s rovnakou účinnou látkou

Lekáreň:
 y overenie poistenosti poistenca 
 y overenie nároku na zdravotnú starost-

livosť
 y overenie kódu lekára
 y načítanie údajov na recepte prostred-

níctvom čiarového kódu, bez retaxova-
nia receptu do systému 

 y rýchlejšia a jednoduchšia práca pri ma-
nipulácii s receptom

 y  nižšia chybovosť spojená s načítaním 
dát elektronicky

 y nižšie riziko falšovania receptov

AKTUALITY

Aké výhody prináša   eRecept?
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ČO SI
PREČÍTAJÚ
LEKÁRI
Z NAŠICH
OČÍ?
Ľudia si často myslia, že nosenie 
okuliarov je jediným prejavom 
ochorenia oka. Nie je to pravda. 
Stáva sa, že naše oči nie sú fit a my 
o tom vôbec nevieme. 
V počiatočnej fáze príznaky 
chýbajú, a keď sa ochorenie vyvinie 
do pokročilejšieho štádia, jeho 
liečba je už veľmi zložitá. Pritom 
očné lekárstvo je u nás na vysokej 
úrovni; až v 80 % prípadov dokáže 
zabrániť slepote. Podľa primára 
očnej kliniky NeoVízia MUDr. 
Radovana Piovarčiho sú však na to 
potrební dvaja – lekár 
a spolupracujúci pacient.

Podľa MUDr. Piovarčiho 
by sme očného lekára 
mali preventívne vyhľa-
dať raz ročne. Minimálne 
v dvojročnom intervale je 
prehliadka očí už naozaj 
nutná a vždy aj vtedy, keď 
spozorujeme problém, 
ktorý vznikol bez zjavné-
ho podnetu. Napríklad 
pocítite bolesť, začervena-

TIPY PRE VÁS 

desiatnikov. Jednou z teórií vzniku degenerácie 
makuly je oxidatívny a svetelný stres. Spôsobuje 
vznik voľných kyslíkových radikálov, ktoré do-
kážeme úspešne „zneškodniť“ práve zvýšeným 
príjmom antioxidantov (napr. vitamínov A, C, E 
a selénu). Pomáhajú k správnemu a zdravému 
metabolizmu sietnice. Vďaka dostatočnému 
príjmu týchto antioxidantov vieme predchádzať 
patologickým zmenám na sietnici. Ochranný 
účinok sietnice zabezpečuje aj špeciálna skupi-
na antioxidantov, tzv. karotenoidy, ktoré sa na-
príklad nachádzajú v listovej zelenine (v špenáte, 
šaláte, kapuste, paradajkách...) a vo vybranom 
ovocí (v čučoriedkach a inom bobuľovitom ovo-
cí, pomarančoch...). Karotenoidy takisto zlepšujú 
metabolizmus sietnice a pomáhajú pri tvorbe 
zrakových pigmentov, ktoré sú nevyhnutné pre 
procesy videnia. Z celosvetových štúdií vyplýva, 
že k zdravej strave (vrátane surovej) treba pridať 
aj výživové doplnky s obsahom karotenoidov, 
špeciálne s obsahom mezozeaxantínu. Ideálne 
sú potraviny bohaté na omega-3 nenasýtené 
mastné kyseliny (nachádzajúce sa napríklad 
v rybom oleji, tofu, mandliach, vo vlašských ore-
choch či v oleji z ľanového semienka). Dopĺňajú 
tukovú (lipidovú) zložku slzného filmu, čím zni-
žujú výskyt syndrómu suchého oka. 

Počítač sa stal nenahraditeľnou súčasťou 
pracovného dňa, ale zvykli sme si pri ňom 
tráviť i voľný čas. Sú nejaké pravidlá, ako 
si chrániť oči pri práci s počítačom?
Práca s počítačom nepredstavuje riziko pre oči. 
Problémom podľa MUDr. Adriany Smorádkovej 
je skôr čas, ktorý trávime za monitorom či pri 
notebooku. Ak je príliš dlhý, oči trpia. Za už spo-
mínaným syndrómom suchého oka treba okrem 
príliš dlhého vysedávania za počítačom hľadať 
aj nevhodnú klimatizáciu či kúrenie v kancelár-
skom prostredí. Neoplatí sa ho podceniť, pretože 
syndróm suchého oka v rozvinutom štádiu môže 
poškodiť rohovku aj spojovku. Ak pracujete s po-
čítačom každý deň, oční lekári odporúčajú robiť 
si pravidelné prestávky, vhodné je vzdialiť sa 
od počítača na približne desať minút po každej 
hodine. V rámci prevencie pomôže aj rýchla ma-
sáž viečok prstami alebo cvičenie, pri ktorom 
si očami „kreslíte“ imaginárny obdĺžnik najskôr 
do jednej a potom do druhej strany. Ak vám 
očný lekár potvrdí, že máte syndróm suchého 
oka, zrejme vám odporučí na zmiernenie ocho-
renia tzv. umelé slzy.

nie či zhoršené videnie bez toho, aby tento stav 
spôsobilo cudzie teleso v oku, či zápal spojiviek 
z prechladnutia alebo chronické ťažkosti, ktoré 
neustupujú, ale majú tendenciu ďalej sa zhor-
šovať. Očná preventívna prehliadka odhalí naj-
častejšie refrakčné chyby oka, akými sú krátko-
zrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus, ale aj sivý 
a zelený zákal. U dvadsiatnikov a tridsiatnikov 
je stále častejší aj keratokonus, degeneratívne 
ochorenie rohovky. Precízne preventívne očné 
prehliadky dokážu diagnostikovať aj iné skryté 
ochorenia, ktoré sa ako prvé prejavia na oku. 
Komplexné očné vyšetrenie neraz odhalí ná-
dory na mozgu (napr. na hypofýze), vnútrooč-
né nádory, niektoré druhy leukémie, infekčné 
ochorenia typu borelióza či toxoplazmóza a pá-
sový opar. Z očí sa dajú vyčítať aj autoimunitné 
ochorenia, ktoré ako prvé postihujú práve oči 
a po ňom obličky, srdce, kožu, pohlavné orgány.

Prispieva k udržiavaniu dobrého zraku aj  
zdravá výživa?
„Je známe, že čerstvá zelenina, ovocie a zdravý 
životný štýl je pre ľudský organizmus príno-
som, a týka sa to aj očí a ich výživy,“ potvrdzuje 
MUDr. Radovan Piovarči. Dioptrické chyby oka 
(krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus) 
sa stravou napraviť ani zlepšiť nedajú. Zázraky 
podľa neho nemôžeme čakať ani pri diagnóze 
zeleného zákalu či sklovcových zákalov. V prí-
pade sivého zákalu však niektoré svetové štúdie 
potvrdzujú pozitívny vplyv zvýšeného príjmu 
vitamínu C vo forme surovej stravy a potravín 
s jeho vysokým obsahom. Ukazuje sa, že vznik 
a výskyt najčastejšej diagnózy seniorov dokáže 
„céčko“ až trojnásobne spomaliť. Výživné lát-
ky zo surovej stravy majú dokázateľne najväčší 
efekt pri liečbe ochorení centra najostrejšieho 
videnia – vekom podmienenej degenerácii ma-
kuly (žltej škvrny). Bez správnej funkcie makuly 
človek nedokáže šoférovať, čítať, rozoznávať tvá-
re ani vnímať farby. Výskyt tohto ochorenia súvisí 
so starnutím. Najčastejšie postihuje päťdesiatni-
kov a šesťdesiatnikov a trpí ním už tretina sedem-



TIPY PRE VÁS 

REKREAČNÝ BEH – IDEÁLNY 
PROSTRIEDOK NA DOSIAHNUTIE 
PSYCHICKEJ POHODY

Čitateľom PAR-
TNERSTVA odpo-
rúča trénerka behu
Monika Ruffi  ni 
Keďže beh patrí me-
dzi základné pohy-
bové činnosti člove-
ka, jeho rekreačné 
pestovanie sa nedá 
ohraničiť vekom. 
Inak je to už pri sys-
tematickom vytr-
valostnom behaní 
alebo tréningu. Ten 
je vhodné zaradiť
do programu detí 
najskôr hravou for-
mou medzi 6. – 7. 

rokom života a neskôr, vzhľadom na senzitívne 
obdobia rozvoja pohybových schopností detí, 
približne od 14. roku. Začnite behať na mäkkom, 
podľa možností rovnom povrchu (vhodný je les-
ný chodník, špeciálna bežecká dráha alebo tráv-
natý povrch), aby nedošlo k podvrtnutiu alebo 
zraneniu členka či kolena, najčastejším zrane-
niam spôsobeným behom. 

Často sa ma ľudia pýtajú, prečo by si mali z rôz-
nych športov vybrať práve beh? Beh má veľmi 
veľa zdravotných pozitív. Začať by sme mohli 
pri srdci a srdcovo-cievnom systéme. Jeho vý-
konnosť sa behaním zvyšuje, pričom nám klesá 
tzv. pokojový pulz. Zvýšením vitálnej kapacity 
pľúc sa zlepšuje zásobenie organizmu kyslíkom; 
rozdiel medzi športovcom a nešportovcom je až 
trojnásobný. Bežcovi na dostatočné zásobenie 
organizmu kyslíkom stačí jedna tretina dychovej 
frekvencie človeka, ktorý nebehá. Pokračovať 
by sa dalo pozitívnymi vplyvmi behu na hormo-
nálny a imunitný systém, posilňovanie stavby
a štruktúry kostí, zlepšenie spánku skrátením 
času zaspávania a v neposlednom rade aj na 
zlepšenie nálady a zníženie telesnej hmot-
nosti. Rekreačný beh je vhodný pre každého, 

komu ho lekár nezakázal. Dokonca niekedy
aj pre tých, ktorým lekár beh zakázal len preto, že 
on sám sa mu nevenuje (často sa, žiaľ, stretávam 
s týmito „radami“). V zásade platí, že každý, kto 
si chce zlepšiť telesnú kondíciu alebo sa zbaviť 
stresu a má dve zdravé nohy, môže začať behať. 
Začiatočníci by mali skúsiť behať najskôr dvakrát 
v týždni a v tomto režime vydržať aspoň mesiac, 
kým sa dostavia priaznivé účinky behu na orga-
nizmus. Bežci však musia pamätať aj na rege-
neráciu síl, bez ktorej ich výkonnosť neporastie. 
Naopak, neoddýchnutému bežcovi hrozí väčšie 
riziko, že sa zraní. O vytvorení „návyku“ sa dá ho-
voriť po troch mesiacoch, keď pokojne môžeme 
zvýšiť frekvenciu behania na trikrát v týždni. Ne-
zabudnite: pravidelnosť a sústavné opakovanie 
sú neoddeliteľnou súčasťou majstrovského tré-
novania. :-)

ZMLUVNÉ POKUTY SÚ PRIMÁRNE 
NÁSTROJOM NA SKVALITŇOVANIE 
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Opýtali ste sa: Aký dosah má zdravotná 
poisťovňa na poskytovateľov zdravotnej sta-
rostlivosti a ako sa využívajú prostriedky získané
zo zmluvných pokút?

Odpovedá JUDr. Ingrid Kolaří-
ková, riaditeľka odboru práv-
neho Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne
Zdravotnej poisťovni zo záko-
na č. 581/2004 Z. z. o zdravot-
ných poisťovniach, dohľade 
nad zdravotnou starostlivosťou
a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov vyplýva povinnosť vykonávať kon-
troly poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 
s ktorými má uzatvorené zmluvy. Sú zamerané 
na účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť vyna-
kladania prostriedkov verejného zdravotného 
poistenia a rozsah a kvalitu vykázanej zdravotnej 
starostlivosti. Zdravotná poisťovňa má právo vy-
konať kontrolu kedykoľvek a bez predchádzajú-
ceho oznámenia. 

Kontrolná činnosť sa uskutočňuje za účasti po-
skytovateľa, resp. ním povereného zástupcu. Kon-

trolná skupina vypracuje buď záznam o kontrole, 
protokol o kontrole, alebo chybový protokol. Ak 
sa kontrola uzavrie protokolom o kontrole, zdra-
votná poisťovňa má právo uložiť poskytovate-
ľovi zmluvnú pokutu. Zmluvná pokuta je teda 
dôsledok porušenia povinností, a to zmluvných, 
alebo   zákonných, pri poskytovaní ambulantnej, 
ústavnej, lekárenskej a ošetrovateľskej zdravotnej 
starostlivosti pacientovi a vykonávaní verejného 
zdravotného poistenia. Poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti môže podať námietky proti uplatne-
nej zmluvnej pokute, ku ktorým zdravotná pois-
ťovňa zaujme stanovisko. 

Všeobecná zdravotná poisťovňa využíva zmluv-
né pokuty od roku 2013. Vlani ich výška dosiahla 
takmer 161-tisíc eur. Takto získané fi nančné pro-
striedky sa vracajú späť do systému verejného 
zdravotného poistenia, aby sa opätovne mohli 
použiť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 
Treba však uviesť, že zmluvné pokuty sú represív-
no-preventívnym nástrojom, a teda ich uplatňo-
vaním sa primárne nesleduje fi nančný efekt, ale 
skvalitňovanie poskytnutej zdravotnej starostli-
vosti.

PREHĽAD NAJČASTEJŠIE PORUŠOVANÝCH POVINNOSTÍ 
POSKYTOVATEĽOV ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 
• nesprávny postup pri predpisovaní a odporúčaní liekov, zdravotníckych pomôcok

a dietetických potravín
• nedodržiavanie indikačných a preskripčných obmedzení 
• nedostatky vo vedení zdravotnej dokumentácie
•  nesprávne, nepravdivé a neúplné vykazovanie výkonov zdravotnej starostlivosti
•  nedodržiavanie dohôd o poskytovaní zdravotnej starostlivosti medzi 

poskytovateľom a pacientom
• chýbajúci preukázateľne poskytnutý informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej 

starostlivosti
• vykazovanie výkonov zdravotnej starostlivosti a predpisovanie liekov poistencovi 

po smrti

Amatérsky ženský bežecký klub z Bratislavy pod 
vedením Moniky Ruffi  ni (na fotografi i druhá zľa-
va) obsadil na tohtoročnom 30. ročníku rakúskeho 
behu žien vo Viedni 2. miesto. Teší nás, že o získanie 
cennej trofeje bežkýň sa zaslúžila aj naša kolegyňa 
Zuzana Sarvašová (na fotografi i druhá sprava)
z oddelenia zdravotného poistenia generálneho 
riaditeľstva VšZP. Behu sa venuje približne jeden
a pol roka a ako nám povedala, objavila v ňom vý-
borný spôsob relaxu. Veľmi jej to svedčí, čo poviete? 
Necháte sa inšpirovať?



PRÍBEH

S TVÁROU
OBRÁTENOU
K SLNKU

Obráť svoju tvár k slnku, vtedy 
tiene padnú za teba... Hoci toto 
príslovie má vraj korene
v ďalekej Afrike, jeho autor akoby 
sa inšpiroval životnou fi lozofi ou 
pani Heleny Safkovej z Košíc. Ale 
ktovie, možno to bolo presne 
naopak... Ľudové múdrosti, 
v ktorých sú ukryté životné 
skúsenosti celých generácií 
našich predkov, predsa presahujú 
čas i hranice kontinentov.
A s tvárou obrátenou k slnku 
zvládnete možno viac, ako si 
dokážete predstaviť. 
Aj pani Helenka si pred štyrmi 
rokmi, keď jej zistili rakovinu 
pankreasu, myslela, že jej 
zostáva len pár mesiacov života. 
Netušila, že bude jednou z mála 
onkologických pacientov, ktorí 
dostanú šancu zabojovať s týmto 
ochorením. Až 85 % pacientov 
totiž prichádza k lekárovi 
neskoro...

RAKOVINA PANKREASU BOL PRE 
MŇA ŠOK
K lekárovi ju pred jedenástimi rokmi priviedli 
bolesti brucha a chrbta. Už vtedy jej zistili cystu, 
ktorá však bola len na chvoste pankreasu a ďal-
ších sedem rokov sa nijako nemenila. „Spiacu“ 
cystu v tele jej pripomínali len pravidelné pol-
ročné kontroly. Pred štyrmi rokmi však kontrol-
né ultrazvukové, následné CT vyšetrenie a his-
tológia potvrdili karcinóm pankreasu. „Asi pre 
každého, komu oznámia takúto správu, je to 

šok. Nič vás nebolí, chodíte na pravidelné kon-
troly, zdravo sa stravujete a zrazu vám oznámia, 
že máte jedno z najzákernejších ochorení, s kto-
rým pacienti prežívajú len niekoľko týždňov či 
mesiacov... Keďže obe moje dcéry žijú dlhodo-
bo v Anglicku, išla som sa vyplakať na cintorín 
k mojej maminke a rozmýšľala som, čo ďalej.
A tam, obklopená pokojom tohto pietneho 
miesta, som si uvedomila, že treba prijať aj to 
zlé, čo nám život prinesie, a upokojila som sa,“ 
spomína sympatická šesťdesiatnička na deň, 
keď sa dozvedela diagnózu.  

PRÍBEH

BÁLA SOM SA CHEMOTERAPIE
Čas bol vzácny a do týždňa pani Helenku vo fa-
kultnej nemocnici v Košiciach operovali. Rýchly 
termín operácie ju zaskočil aj z iného dôvodu. 
Bolo krátko pred Vianocami a ona mala doma 
napečených 700 medovníkov pre vnučku, ktorá 
sa v Anglicku venuje charitatívnym projektom. 
Naplánovaná cesta však vzhľadom na termín 
operácie neprichádzala do úvahy, a tak medov-
níky zabalila, poslala poštou a išla do nemocni-
ce. „I keď som bola vyrovnaná a pokojná, za čo 

ma moje okolie obdivovalo, aj ja som sa bála. 
Najmä následnej chemoterapie, ktorú som 
musela absolvovať v niekoľkých cykloch,“ ho-
vorí. V priebehu liečby sa však pridružili ďalšie 
komplikácie. Nová cysta na mieste, kde jej leká-
ri odstránili chvost pankreasu, žlčové kamene, 
pruh... S prestávkami pokračovala v liečbe che-
moterapiou až do júla 2014, odvtedy chodí už 
len na pravidelné kontroly. V nemocnici ju však 
stretnete omnoho častejšie, ale z iného dôvo-
du. 



PRÍBEH

DO „KUKANE“ MÔŽE PRÍSŤ KAŽDÝ
Pani Helenka už niekoľko rokov pôsobí ako 
dobrovoľníčka v Pacientskej poradni občian-
skeho združenia Europacolon – NIE RAKOVINE! 
Vo Východoslovenskom onkologickom ústave 
v Košiciach pomáha onkologickým pacien-
tom a ich rodinám. Vie, že osobná skúsenosť 
človeka má inú váhu ako brožúrky, ktoré radia 
pacientom, ako zvládnuť problémy spojené 

nosť pomáhať iným. Pomáhame si vlastne na-
vzájom,“ hovorí pani Helenka. Mimochodom, 
jej meno má pôvod v gréckom slove helené 
a znamená svetlo. A pani Helenka je doslova 
svetlom pre mnohých, ktorým prostredníctvom 
pacientskej poradne vstúpila do života.  

s onkologickým ochorením. „V našej „kukani“, 
tak voláme miestnosť, v ktorej sa stretávame, 
pretože tam môže každý nakuknúť, sa vieme 
porozprávať o všetkom. Lekári riešia medicín-
sku stránku liečby, pacientov je veľa a na to 
ostatné im prirodzene nezostáva veľa času. Ta-
káto diagnóza zamáva s každým. Dnes úprimne 
ďakujem za to, že sa moje cesty stretli s cestami 
Patrika Hermana, vďaka ktorému mám mož-

„PANI HELENKA JE DOSLOVA 
SVETLOM PRE MNOHÝCH, 
KTORÝM PROSTREDNÍCTVOM 
PACIENTSKEJ PORADNE 
VSTÚPILA DO ŽIVOTA.“

PRÍBEH

- ami -

Šírenie osvety o karcinóme pankreasu na našich pracovis-
kách v Košiciach a Bratislave prišli podporiť i pacienti, ktorí 
prekonali onkologické ochorenie. Medzi nim aj pani Helenka 
(druhá zľava). Podporou takýchto podujatí chce VšZP zvýšiť 
informovanosť o rakovine pankreasu a upriamiť pozornosť 
verejnosti na opatrenia, ktorými sa dá tomuto ochoreniu 
predchádzať.

S VIEROU A RODINOU ZVLÁDNETE 
VŠETKO    
Nie raz sa jej pýtajú, čo jej dodalo silu bojovať 
s ochorením. „Viera, rodina a priatelia, ktorí stáli 
pri mne. A ešte novinka, ktorú som sa dozvede-
la v čase, keď mi zistili rakovinu – že moja mlad-
šia dcéra Katka čaká bábätko a ja budem opäť 
babičkou. No povedzte, mohli by ste to vzdať?“ 
usmieva sa dnes už štvornásobná stará mama, 
ktorej najväčším bohatstvom je rodina. 
Napriek tomu, že od detstva nemala ľahký život, 
patrí k ľuďom, ktorí vás dokážu nabiť pozitív-
nou energiou. Neviem, ako to robí, ale funguje 

to. Vďaka jej spontánnosti, úprimnosti, pokore 
a prirodzenej radosti zo života. Nepoznám veľa 
žien v jej veku, ktoré by mali toľko záujmov 
a aktivít ako pani Helenka. Miluje prírodu, prácu 
v záhrade, ako fanúšička chodí na hokej, futbal 
i volejbal, na koncerty, do kina, divadla, stretáva 
sa s priateľkami... skrátka, má rada ľudí a spoloč-
nosť. Ktovie, či a aký podiel má na tom „malinký 
hriech“, ku ktorému sa mi priznala, že sa rada 
pekne oblieka. 

PREČO ROGER FEDERER?
„Kto si neváži malé veci, veľké si nezaslúži,“ tvr-
dí pani Helenka. Ktovie, možno i to jej pomáha 
veriť, že raz sa jej splní aj ďalší sen. „Chcela by 
som vidieť hrať naživo skvelého svetového te-
nistu Rogera Federera. Nikdy som ho nevidela 
hodiť raketu o zem ani sa hádať s rozhodcom,“ 
dodáva, akoby ma potrebovala presvedčiť o vý-
nimočnosti tohto športovca.
Nuž, pani Helenka, s tvárou obrátenou k slnku 
a ako sama hovoríte vierou v Boha sa aj sny pl-
nia ľahšie...

• Karcinóm pankreasu má najnižšiu 
mieru prežívania zo všetkých 
onkologických ochorení.

•  Len asi 15 percent pacientov s touto 
diagnózou možno operovať.

• Ochorenie sa často vyvíja bez 
príznakov, lebo je ťažké ich rozpoznať 
a zistiť príčinu ochorenia. 

• Priemerný čas prežitia pacientov 
s diagnózou metastázujúceho nádoru 
pankreasu je len 4,6 mesiaca.

• Hlavnou príčinou neúspešnej liečby 
pacientov je neskoré stanovenie 
diagnózy.

•  Včasnejšia diagnóza môže pacientovi 
pomôcť zvýšiť šance na prežitie. 

•  Nepodceňujte preventívne prehliadky. 
Nárok na ne vám Všeobecná zdravotná 
poisťovňa pripomenie prostredníctvom 
svojej ePobočky. Zaregistrujte sa 
na https://www.epobocka.com/ipep-
web/#!/registracia_new



ZMENY V EXEKUČNOM PORIADKU 
SA DOTKNÚ ZDRAVOTNEJ 
POISŤOVNE I PLATITEĽOV 
POISTNÉHO

Pre zdravotnú poisťovňu ako 
veriteľa a oprávneného platí: 

   zriadenie jediného exekučného súdu
v rámci Slovenskej republiky. Jediným sú-
dom príslušným na vybavovanie exekuč-
nej agendy v prípade exekučných konaní 
začatých od 1. 4. 2017 sa stal Okresný súd 
Banská Bystrica,

  výlučne elektronické podávanie návrhov 
na vykonanie exekúcie a zavedenie elek-
tronickej komunikácie,

  náhodný výber súdneho exekútora, ktoré-
ho si po novom už nebude vyberať zdra-
votná poisťovňa ako veriteľ pohľadávky. 
Vykonaním exekúcie poverí súd súdneho 
exekútora, ktorý bol určený náhodným 
výberom založeným na územnom princí-
pe.

Pre platiteľa ako dlžníka a povinné-
ho v exekučnom konaní platia: 

   jednoznačné pravidlá na rozhodovanie
o trovách exekúcie, a tiež paušálne odme-
ňovanie exekútora; snahou zákonodarcu 
je dosiahnuť sprehľadnenie a lepšiu pred-
vídateľnosť výšky trov exekúcie,

  zmeny v procese zastavovania exekúcie, 
povoľovania splátok vymáhanej pohľa-
dávky a obranných prostriedkov proti 
exekúcii, ktoré by mali prispieť k zníženiu 
počtu úkonov v rámci exekučného kona-
nia a k jeho zrýchleniu a zefektívneniu/
/zlacneniu.

1. 4. 2017 nadobudla účinnosť novela Exekučného poriadku, ktorá 
zavádza významné zmeny do procesu vymáhania pohľadávok 
v rámci exekučného konania. Od tohto termínu sa zdravotné 
poisťovne pri exekúciách riadia novými pravidlami. Prinášame 
stručný prehľad zmien, ktoré vyplývajú z nového znenia 
Exekučného poriadku.

NÁŠ TIP:
VšZP PLATITEĽOM POISTNÉHO ODPORÚČA,

aby si plnili odvodové povinnosti riadne
a včas. V takom prípade sa nemôže stať, že 
im vzniknú vysoké nedoplatky, ktoré bude 
zdravotná poisťovňa nútená vymáhať
v rámci exekučného konania, čím sa vyhnú 
ďalším novým prípadným nákladom.

U LEKÁRA SOM NEBOLA, ALE MÁM 
TO ČIERNE NA BIELOM
Aj vám sa občas stane, že si v elektronickej pošte nájdete 
informácie, pri ktorých, ako sa vraví, zbystríte pozornosť? Najmä,
ak sa s vami chce takouto formou podeliť o svoju osobnú skúsenosť 
niekto z okruhu vašich známych, rodiny či priateľov, aby vás
na niečo upozornil, pripravil alebo pred niečím varoval?

E-mail s nasledujúcim obsahom mi 
nedávno dala na vedomie aj moja 
známa. Napísala:
Dávajte si pozor na niektorých lekárov, mne sa 
stalo, že až z výpisu z poisťovne som zistila, že 
som vraj bola na preventívnej prehliadke u svoj-
ho gynekológa. Nezmysel. Viem, že sa nemám 
čím chváliť, ale na prehliadke som nebola od na-
rodenia druhej dcéry, a to je už nejakých 7 rokov!!! 
Prišla som na to len náhodou. Hľadala som niečo 
na stránke poisťovne, som vo Všeobecnej, a za-
registrovala som sa v ich ePobočke. Chcela som 
vedieť, či tam nájdem službu, ktorú viem aj reál-
ne využiť, a tak som len zo zvedavosti požiadala
o výpis z účtu poistenca. A tam čierne na bielom, 
že poisťovňa zaplatila môjmu gynekológovi pre-
hliadku, na ktorej som nebola. Sila, čo? A potom 
sa čudujeme, kde sa strácajú peniaze v zdravot-
níctve...

VIETE, ŽE:
• za prvý polrok 2017 požiadalo

o výpis z účtu 30 230 poistencov 
VšZP?

• za toto obdobie nám poistenci 
poslali 35 podnetov?

• VšZP po ich preverení neuhradi-
la lekárom sumu 9 527 eur, ktorú 
si účtovali neoprávnene?

Áno, má to význam nenechať si aké-
koľvek pochybnosti len pre seba, 
zdravotná poisťovňa ich dokáže veľmi 
rýchlo a jednoducho preveriť.

Áno, vo výpise zo svojho osobného účtu môžete zistiť aj takéto nezrovnalosti. 



ROZHOVOR

ZNAMENIE: ŠKORPIÓN
ŽIVOTNÉ MOTTO: „ÚSMEV JE NADOVŠETKO. ČÍM VIAC HO 
VYČARÍŠ NA TVÁRI INÝCH, TÝM LEPŠIE SA TI BUDE SPAŤ.“
NAJLEPŠÍ RELAX: CHVÍLE ZA VOLANTOM, V DOBREJ 
REŠTAURÁCII A V POSTELI 
CHARAKTERISTICKÁ VLASTNOSŤ: DETAILISTA S PREHNANOU 
ZODPOVEDNOSŤOU

Zd
ro

j: A
DA

M 
Slo

va
kia

ROZHOVOR

Patrik    Herman
„Nie som jediný, kto sa snaží 
ľuďom pomáhať“
Len málo ľudí dokáže zmeniť svet, no každý z nás, ak chce, 
dokáže pozitívne ovplyvniť život aspoň jednému človeku. 
Priam ukážkovým príkladom tohto tvrdenia je investigatívny 
novinár, televízny moderátor a aktivista Patrik Herman. Svojimi 
reláciami a dobročinnými aktivitami už niekoľko rokov úspešne 
pomáha iným, ktorým nepriaznivé okolnosti zmenili život 
natoľko, že stratili dôvod na úsmev. Nemá veľmi rád, keď ho 
predstavujú ako Matku Terezu. Tvrdí, že si robí len svoju prácu
a teší ho, ak sa mu z času na čas podarí dosiahnuť, že svet je 
krajší pre viacerých z nás.

Ste mediálne známy, poskytli ste množstvo rozhovorov,
v ktorých otvorene hovoríte nielen o práci, ale aj o súkromí. 
Je ešte niečo, čo o vás nevieme? Napríklad, čo by ste
na sebe aktuálne najradšej zmenili? 
Niekedy mám pocit, že ľudí z obrazovky mnohí 
vnímajú, akoby neboli skutoční, ale nakreslení. 
Pritom sme ľudia z mäsa a kostí, ktorí majú rov-
nako svoje starosti a problémy, neduhy a zlozvy-
ky. A aj ja ich mám! A dosť! (smiech) Na obra-
zovke vraj pôsobím ako vyrovnaný, suverénny
a šikovný. No v skutočnosti som príšerne roztrži-
tý, s pamäťou som na tom ako rybička Dory a čo 
sa šikovnosti týka, na výmenu pokazeného ven-
tilu od práčky si radšej zavolám havarijnú službu. 
(smiech) Už dlhší čas bojujem pred vysielaním 
s očnými šošovkami a v pravidelných interva-
loch nabieham na zdravé stravovanie v utopic-
kej predstave, že natrvalo schudnem. (smiech) 
A niekedy som až trápne nerozhodný. Takže je 
toho dosť, čo by som na sebe zmenil. 

Našli ste si svoju profesiu vy, alebo si našla ona vás?
Nebyť profesorky slovenčiny na gymnáziu, no-
vinárom či moderátorom by som dnes určite 
nebol. Nevzala na hodnotenie moju slohovú 
prácu s argumentom, že sa nemám vyhovárať 
na chorobu a môžem si ju poslať hoci do novín. 
A tak som poslal. O niekoľko dní vyšla v okres-
nom týždenníku na titulnej strane ako úvodník
a spolu s dvanásťkorunovým honorárom som 
dostal ponuku stať sa externým redaktorom. 
Pani profesorka ma vzápätí priviedla do školské-
ho časopisu a moje sny o práve či medicíne úpl-
ne pohltila vášeň pre slovo.

Verejnosť vás vníma ako silnú osobnosť, zástancu slabších 
proti silným. Vyhovuje vám táto pozícia?
Je to trošku zložitejšie, ako by sa na prvý pohľad 
mohlo zdať. Nemám veľmi rád, keď ma spájajú 
a predstavujú ako Matku Terezu. Nie som jediný, 
kto sa snaží ľuďom pomáhať. Navyše, je krásne 
mať svoje sny, ale mnohé by zostali iba snami, ak 
by sa nenašli ďalší ochotní a dobrosrdeční ľudia, 



ktorí mi ich pomôžu premeniť na skutočnosť. 
Už som si zvykol, že ľudia sa na mňa obracajú 
so svojimi problémami kedykoľvek a kdekoľvek, 
teda prakticky stále a všade. Problém je, že sa ne-
dokážem odosobniť, v momente začínam pre-
žívať neprávosti a starosti ľudí, akoby boli moje 
vlastné. Nechcem ľudí sklamať, ale, žiaľ, nedoká-
žem pomôcť hneď a všetkým a som z toho často 
veľmi nešťastný...

Svojimi televíznymi reláciami a dobročinnými aktivitami 
pomáhate ľuďom. Prečo ste dali prednosť tejto náročnej 
ceste pred pokojným životom celebrity?
Nedokážem na túto otázku odpovedať. Možno 
je to výchovou, možno povahou, možno tým, že 
mi televízia a relácie, na ktorých som sa podie-
ľal, dali príležitosť pomáhať. Mojim študentom 
sa snažím vysvetliť, že žurnalistika je poslanie 
a každým svojím príspevkom v novinách, rádiu 
či televízii môžu prispieť k tomu, aby bol ten náš 
zložitý svet krajším. Myslím si, že človek, ktorý sa 
vďaka ľuďom stane známym, by im to mal neja-

te, môžete si povedať, že venovať sa zdravotne 
postihnutým je vyčerpávajúce a náročné. Áno, 
je! Ale súčasne dostávate spätnú väzbu v podo-
be energie, radosti, dobrého pocitu, úprimných 
priateľstiev. Čiže, fungujete ako dynamo.

V diváckej ankete OTO ste získali sedemkrát cenu 
v kategórii publicistika. V ankete Telkáč vás ocenili 
za reláciu Lampáreň. Určite ste v živote dostali množstvo 
blahoželaní od známych i neznámych ľudí. Ktoré z nich vás 
najviac chytilo za srdce? 
Samozrejme, vážim si všetky, ale najviac ma po-
tešia také tie obyčajné za menej viditeľné veci, 
a keď prídu nečakane. Ak niečo myslíte úprimne, 
nerobíte to preto, lebo čakáte vďaku, pamätné 
dosky a stavanie sôch. Ale to, že si na vás niekto 
spomenie aj vtedy, keď práve nič nepotrebu-
je, vždy poteší. Rovnako každého poteší, keď si 
všimnú vašu prácu. O to viac, že v dnešnej dobe 
valcuje naše charaktery závisť a vďačnosť je úz-
koprofilovým tovarom. Mňa poteší napríklad to, 
ak mi nejaké bývalé dieťa z tábora napíše, ako sa 
mu darí, a ponúkne sa pri príprave ďalšieho tá-
bora pomôcť a splatiť to, čo sme mu pred rokmi 
venovali my.
  
Pomáhate iným, ale kto v živote najviac pomohol vám? 
V mojom živote bolo viacero zlomových mo-
mentov, ktoré by som neustál, alebo len s veľ-
kými problémami, keby okolo mňa neboli ľudia, 
ktorým na mne záležalo. Nechcem jatriť rany, 
mnohé sú veľmi osobné. Niektoré siahajú už 
do detstva, iné sú pomerne čerstvé. Tí ľudia, kto-
rým vďačím za to, že mi podali pomocnú ruku, 
prichýlili ma, nasmerovali tým správnym sme-
rom, zachytili nad priepasťou, to vedia. A nie je 
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kým spôsobom vrátiť. Ľudia z obrazovky majú 
obrovskú schopnosť – pritiahnuť pozornosť ve-
rejnosti. Zastávam názor, že v istom okamihu ju 
už nemusí strhávať len na seba, ale prostredníc-
tvom seba na iných ľudí alebo problémy, ktoré si 
pozornosť zaslúžia.

Odkiaľ čerpáte silu a energiu na rozdávanie? Čo vás nabíja, 
keď vám, obrazne povedané, dochádzajú baterky? 
Budem úprimný. Už som zažil momenty, keď 
som atakoval hranicu vyhorenia. Vyhrabal som 
sa z toho len vďaka ľuďom, ktorí stáli a stoja pri 
mne. Niekomu sa to môže zdať čudné, paradox-
ne, mňa dobije to, čomu energiu venujem. Vie-

V tábore s deťmi z ťažko skúšaných rodín (2017)
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Na onkologii medzi pacientmi

ich málo. Mal som na nich šťastie! Vďaka nim 
som tým, čím som, takým, aký som, a môžem ich 
podporu vrátiť im alebo venovať ďalším.

Viete relaxovať, odložiť problémy iných a venovať sa len 
a len sebe? 
Ťažko, keď ma s nimi ľudia oslovia na toalete 
na čerpacej stanici, pri plávaní v bazéne, po-
čas paralelnej jazdy autami cez otvorené okná, 
v čakárni u urológa. (smiech) Slováci sú všade, aj 
na opačnom konci sveta! Sám so sebou som 
občas iba doma alebo v aute. Ani neviete, aké 
úžasné sú tie otravné domáce práce, keď sa 
vynervujem pri skladaní tričiek, žehlení košieľ, 
presádzaní kvetín, čistení akvária a sám sebe vy-

nadám, aké som drevo! (smiech) Milujem dlhé 
cesty za volantom. Nepočúvam rádio, iba zvuk 
motora a užívam si spoločenskú izoláciu – spo-
ločenské ticho. Mám čas premýšľať alebo nepre-
mýšľam o ničom.
 
Ste spoluzakladateľom občianskeho združenia 
Europacolon, ktoré už 10 rokov osvetovými aktivitami 
inšpiruje ľudí k prevencii proti rakovine hrubého čreva 
a konečníka. Venujete teda čas a energiu presviedčaniu 
iných, ako sa starať o svoje zdravie. Ale čo vy a vaše 
zdravie? Nezanedbávate ho? 
Pssst! Ak to nikomu nepoviete, priznám sa... 
(smiech) Áno, mám isté medzery. Keby mi ne-
zavolala moja skvelá stomatologička, zabud-
nem prísť na preventívnu prehliadku. Keby mi 
nezavolala moja úžasná pani doktorka, celú 
zimu preležím v chrípkach alebo mám žltačku. 
Ale napríklad na pravidelné preventívne kolo-
noskopie, aj keď v anestéze, chodím pravidelne. 
Nechcem mojim blízkym narobiť starosti alebo 
spôsobiť bolesť, keby sa, nebodaj, prihlásila 
o slovo rakovina. A len preto, že som bol lenivý 
alebo ľahostajný. Viete, pri sprevádzaní našou 
obrou nafukovacou maketou hrubého čreva 
zvyknem ľuďom hovoriť: sebci môžeme byť voči 
sebe, ale nesmieme byť voči svojim blízkym! 
V rámci našich osvetových programov sa snaží-
me presviedčať ľudí, aby nezabúdali na preven-
ciu, o to viac, ak už mali onkologické ochorenie 
v rodine. Ja som prišiel o tatina. Dnes už viem 
aj ja, že zbytočne. Príliš sme sa spoliehali na to, 
že bol celý život zdravý. Keby si pravidelne robil 
test na skryté krvácanie, mohol ešte žiť. Myslím 
si, že je dôležité byť o krok vpredu pred rakovi-
nou. A keď nám náhodou vstúpi do života, som 
rád, že v Bratislave a Košiciach sa v onkologic-
kých ústavoch podarilo rozbehnúť poradne, 
v ktorých vyliečení pacienti radia, povzbudzujú 
a pomáhajú súčasným pacientom a ich rodinám.
 
Viete variť? Zdravá strava a Patrik Herman, dá sa tam nájsť 
nejaké spojenie?
Nuž, niekde veľmi hlboko v mojej duši možno 
drieme kuchársky talent, ale žiaľ, som stále na 
cestách a poľnú kuchyňu so sebou neťahám. 
Moja práca zo mňa spravila nechceného po-
rotcu slovenských reštauračných zariadení. Nie 
som teda kuchár, ale viem posúdiť, čo je dobré 
a čo sa kuchárovi nepodarilo. Nie som vyberavý, 
som všežravec. A napríklad, som hrdý na to, že 
mi chutí špargľa aj špenát. 
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Prvé reportáže pre Televízne noviny (1996)
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ZDRAVÝ ŠTÝL 

ROZLÚČKA S LETOM PRI 
MELÓNOVOM SMOOTHIE

PREČO JE ČERVENÝ MELÓN ZDRAVÝ?

Viete o tom, že denne by sme mali zjesť 5 – 6 porcií zeleniny a ovocia? Pre 
niektorých z nás to môže byť problém. Riešením sú smoothie drinky, ktoré 
posilnia imunitu, podporia trávenie či pomôžu detoxikovať telo. O tom, že 
smoothie je nielen liečivé, ale aj výborne chutí, sa vás pokúsi presvedčiť 
Martina Mandáková zo spoločnosti HAM-PI. Pripravila pre vás recept
na melónové smoothie, s ktorým sa môžete rozlúčiť s tohtoročným letom. 

Čo budeme potrebovať
  200 g červeného melónu – jadierka

v ňom ponechajte, obsahujú proteín, 
zinok aj železo

  2 banány (použite zrelé plody, aby 
vám smoothie dostatočne osladili)

  1 lístok mäty
  150 g čerstvých malín
  1/2 jablka
  1 ČL chia semienok (dodajú vám 

postupne energiu na dlhší čas, 
pretože regulujú cukor v tele)

  1 ČL konopných semienok (obsahujú 
vitamíny B a sú výborné na zlepšenie 
pleti, nechtov a vlasov)

Všetky ingrediencie rozmixujte do krémova
a môžete podávať. Ak si na rozlúčku s letom vy-
beriete horúci deň, do nápoja si môžete pridať 
aj kúsky ľadu.

PREČO JE ČERVENÝ MELÓN ZDRAVÝ?PREČO JE ČERVENÝ MELÓN ZDRAVÝ?PREČO JE ČERVENÝ MELÓN ZDRAVÝ?

Červený melón obsahuje vysokú dávku ly-
kopénu (nachádza sa aj v paradajkách a gra-
pefruite). Lykopén je antioxidant, ktorý má 
pozitívny vplyv na kardiovaskulárny systém, 
a je vhodný pre ľudí s vysokým krvným tla-
kom. Okrem toho má aj protizápalové účinky 
a ako každý antioxidant bojuje proti starnutiu 
organizmu a poškodzovaniu buniek. Šťavna-
tosť melóna spôsobuje vysoký obsah vody (až 
okolo 92 %), ktorá dodá telu potrebnú hydra-
táciu a spolu s vlákninou upraví trávenie. Me-
lónové smoothie je vhodné aj pre tých, ktorí 
držia diétu na udržanie stabilnej hmotnosti, 
pretože obsahuje málo kalórií. 

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

Erik       
(dom.)

2. časť   
tajničky

Jozef      
(dom.)

indická 
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jednotky   

megapond
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mužské    
meno     
rímske     
číslo 9

Ústredná   
rada (skr.)  
3. časť   
tajničky

stane sa   
nemým

lepením    
uzavrite    

druh      
motýľov    

Pomôcky: 
efor, banu, 

ichorea,    
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ubezpeč

odhodiť    
(expr.)     
vyrubia    
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(dom.)
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odseknem
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hmyz      
nanúti

Štefan     
(dom.)

zbije      
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upravujú   
varom

vpil       
Emerencia 

(dom.)

značka    
prvku      
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žuvaním   
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žltým
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(expr.)
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(hovor.)

výtok      
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a rán

táram     
(expr.)     
Václav     
(dom.)

Pomôcky: 
Poe, afix,  
skat, ENT,  
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rumunské  
platidlo
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mobilov    
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odstrá-    
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(dom.)
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zn. pre    

yard

1. časť    
tajničky

týkajúca   
sa syra

lepením    
zhotovilo

zlučoval,   
spájal     
(odb.)

Byť poistencom VšZP sa oplatí. Máme najviac odborníkov, 
najviac skúseností a na liečbu vynakladáme.... (dokončenie 
je v tajničke).

Správne znenie tajničky z predchádzajúceho čísla časopisu 
Partnerstvo:
 „Mať zdravie pod kontrolou“
Vyžrebovaní výhercovia:
Balíček produktov slnečnej ochrany značky Daylong žrebovaním 
získala Zlatica Hladišová z Ružomberka, balíček vitamínov 
posielame do Topoľčian Soni Mócikovej.

Poistenci VšZP, ktorí správne vyplnia tajničku, budú zaradení 
do žrebovania o tieto ceny:
1. cena: Balíček produktov slnečnej ochrany značky Daylong
2. cena: Balíček reklamných predmetov VšZP

Správnu odpoveď pošlite do 31. 10. 2017 na adresu: 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 
Generálne riaditeľstvo, odbor marketingu a komunikácie 
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
 



INZERCIA

Máte viac ako osemnásť rokov a patríte do rodiny 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne? NEPREMEŠKAJTE 
PRÍLEŽITOSŤ VYHRAŤ dovolenku za 2 000 eur alebo 
niektorú z ďalších 99 hodnotných cien. VÝHROU 
NA CELÝ ŽIVOT JE KONTROLA NAD VLASTNÝM ZDRAVÍM.

Do súťaže vás dostane jedna preventívna prehliadka
v čase od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 u všeobecného 
lekára, stomatológa, gynekológa alebo urológa.

Súťažný kupón nájdete na 
www.vszp.sk/sutaz 
alebo použite QR kód.    

ZA PREVENTÍVNU PREHLIADKU 
DOVOLENKA 

CALL CENTRUM 0850 003 003
www.vszp.sk/sutaz

SÚŤAŽ
O 100 
CIEN

VŽDY PRI VÁS


