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„Každý deň ma robí 
šťastnou niečo iné“

druhá šanca 

Kampaň „Sedem životov“ poKračuje

Deväť Desatín nášho šťastia 
vraj spočíva výlučne v zDraví

staň sa Darcom a hovor o tom Doma

ZuZana VačkoVá



Milí priatelia,
„Darčeky nenosí žiaden Ježiško ani Dedo Mráz, ale 
rodičia“ – s týmto šokujúcim odhalením, ktoré otriaslo 
mojou dôveryhodnosťou rodiča, prišla zo školy moja 
dcéra, keď mala asi sedem rokov. A aby mi ani náhodou 
nedala možnosť zapierať to, čo už tušila dávnejšie, vyr-
ukovala aj s nespochybniteľnými dôkazmi. Jej spoluži-
ačka Pavlínka na vlastné oči videla, ako rodičia dávali 
darčeky pod stromček. Nepomohla ani moja pohotová 
odpoveď, že Pavlínka asi neposlúchala a rodičia ju takto 
chceli ušetriť sklamania pod prázdnym vianočným 
stromčekom. Jedno z vianočných tajomstiev bolo nenáv-
ratne odhalené… 
Odvtedy som každé Vianoce našla pod stromčekom 
darček navyše. Raz to bol vlastnoručne nakreslený 
obrázok, inokedy básnička alebo náramok z fareb-
ných bavlniek… všetky tieto krásne prejavy lásky 
mali spoločné jedno. Ešte aj po rokoch dokážu hriať  
v spomienkach. O daroch, ktoré v sebe nesú síce iné, ale 
rovnako silné posolstvo, si môžete prečítať aj v našom 
vianočnom Partnerstve. Zabalili sme ich do rubrík,  
v ktorých píšeme o podpore transplantácií či jednej 
z najnovších aktivít Ligy proti rakovine, ktorá chytila 
za srdce celé Slovensko. Dar v podobe druhej šance 
dostala aj Renáta, ktorá si po ťažkej chorobe s preuk-
azom ŤZP dlho nevedela nájsť prácu. Kto jej pomohol 
vrátiť stratené sebavedomie a nájsť nový zmysel života? 
Odpovede nájdete v príbehu na stranách 14, 15 a 16.
A aby sme dary neskloňovali len vo verbálnej rovine, 
jedným originálnym darčekom sme v tomto predvian-
očnom období potešili aj deti v ambulanciách. Nápad 
vznikol úplne spontánne na zasadnutí našej redakčnej 
rady a takmer okamžite si našiel podporu vedenia i za- 
mestnancov, ktorí opäť nesklamali. Chcete vedieť, ako 
sa dá predvianočný guláš pre zamestnancov premeniť  
na klauniádu pre deti? Želám vám Vianoce bohaté na 
dary, ktoré sa nedajú kúpiť za žiadne peniaze. Želám 
vám, aby ste ich prežili s tými najdôležitejšími ľuďmi na 
svete a aby vás spomienky na chvíle s nimi hriali aj dlho 
po tom, ako dni sviatočné vystriedajú opäť tie všedné.
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Darujte svojim najdrahším 
výnimočný darček 

v podobe darčekovej poukážky 
na kúpeľný pobyt alebo procedúru 

v Kúpeľoch Piešťany.

Objednávanie poukážok 
a ďalšie informácie:

marketing@spapiestany.sk
Tel.: 033 775 7733

www.piestany-zdravia.sk

DARUJTE 
ZDRAVIE A RELAX 

V KÚPEĽOCH PIEŠŤANY

www.DentalAlarm
.sk

Správna starostlivosť prinesie 
všetkým deťom zdravé zúbky a ďasná.
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Čo urobíte v novom roku 
pre svoje zdravie? 
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iveta Malachovská, moderátorka 
Nič výnimočné oproti roku 2015, žiadne predsavzatia či úlohy, to fakt  
na Nový rok nefunguje. 
Jednoducho budem ďalej žiť, ako žijem, t. j. práca, ale aj šport, výdaj ener-
gie, aby pracovalo srdiečko, telo, nohy, jednoducho, aby som bola naďalej   
v dobrej kondícii…
Všetkým želám to isté… stačí najmä sa len prekonať či nakopnúť. 

VšZP má noVé Vedenie
Od 1. 10. 2015 je novým predsedom predstaven-
stva a generálnym riaditeľom Všeobecnej zdra-
votnej poisťovne Ing. Miroslav Vaďura, MPH, ktorý 
dovtedy pôsobil ako člen predstavenstva a riaditeľ 
sekcie ekonomiky. Novou členkou predstavenstva 
sa stala JUDr. Vieroslava Králičková, ktorá do tejto 
funkcie nastúpila z pozície vedúcej sekretariátu 
generálneho riaditeľa. 

nového generálneho riaditeľa sme sa opýtali: 

kto je muž, ktorý riadi najväčšiu 
zdravotnú poisťovňu na Slovensku?
Som vyštudovaný ekonóm, ktorý „stráži“ mak-
ročísla a snaží sa, aby peniaze, ktoré ľudia zapla-
tia na zdravotných odvodoch, poisťovňa využila 
čo najlepšie. Naučil som sa, že aj čísla môžu 
byť relatívne – inak ich vníma riaditeľ nemoc-
nice (vyskúšal som si to na vlastnej koži) a inak 
manažér v poisťovni. Obaja sme tu však pre-
dovšetkým pre pacienta, preto sme jednoducho 
odsúdení na spoluprácu. I keď neraz musí človek 
robiť kompromisy i sám so sebou.

S čím ste nastúpili do funkcie 
generálneho riaditeľa?
S pokorou a veľkou dávkou zodpovednosti. A tiež 
s odhodlaním pokračovať v zmysluplných projek-
toch a cieľoch, ktoré prinášajú reálne výsledky. 
Hovorím napríklad o projekte „Kto operuje, dostane 
viac“, vďaka ktorému sme za dva roky znížili počet 
poistencov na čakacích listinách na plánované 
operácie až o 66 %, o tom, že vďaka cielenej 
podpore prevencie sa nám podarilo zvýšiť počet 
preventívnych vyšetrení na rakovinu hrubého 
čreva a konečníka o 50 %, o tom, že sme do- 
siahli významný pokrok v rozvoji elektronických 
služieb, čo nedávno ocenili aj IT odborníci, že 
sme sa našou ePobočkou pozitívne zviditeľnili aj 
vo svete projektového a procesného riadenia, že 
systematicky pracujeme na vytváraní optimálnej 

siete odborných lekárov, aby sme poistencom 
mohli garantovať ich dostupnosť a kvalitu, že sme 
znížili dlh… Za posledné tri roky sa vo VšZP urobil 
veľký kus práce a ja urobím všetko preto, aby nikto 
nemohol tieto výsledky spochybňovať.

Plánujete v blízkej budúcnosti otvoriť aj 
nové témy?
Nie je to celkom nová téma, pretože už sme 
nejaké kroky realizovali, ale chceme napríklad 
podporiť myšlienku darcovstva orgánov a trans-
plantácií. Náš postoj k tejto téme je jasný – život 
je príliš vzácny dar na to, aby sme nevyužili 
príležitosť darovať ho ďalej. 
 
Čo by ste zaželali poistencom do nového 
roka 2016?
Aby bol bohatší na všetko to, čo nás robí šťast-
nými a, samozrejme, zdravie, ktoré je kľúčom 
k tomu, aby sme si toto bohatstvo vedeli užiť 
naplno. 

ivana Surovcová, tanečnica 
Nezvyknem si dávať predsavza-
tia na Nový rok, ale určite budem 
pokračovať v zdravom stravovaní, 
obmedzovať cukor, múku a naďalej 
športovať. Myslím si, že investovať 
čas do svojho zdravia je v dnešnej 
uponáhľanej dobe dôležité.

Andrea karnasová, herečka 
V novom roku plánujem konečne začať športovať, aby som svoje telo 
udržala v kondícii, aby som prekysličila svoje orgány, otužila sa a verím, 
že budem zdravá tak ako doteraz a lekára budem navštevovať len kvôli 
preventívnym prehliadkam. 

oľga belešová, herečka 
Na to, aby som pre seba a svoje zdravie niečo urobila, nikdy nečakám  
do Nového roka. Dôležité je rozhodnúť sa a začať hneď. Tak cvičím od 
jesene pilates, pretože som cítila, že mám málo pohybu. Je to úžasné, 
cítim sa teraz výborne!!! A okrem toho nefajčím a dbám na všetky pre-
ventívne prehliadky u lekára. Nie iba tie s autom v autoservise. 
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ePobočka VšZP sa stala 
Projektom roka 2015

Vianoce u nás doma 

Všeobecná zdravotná poisťovňa vynika-
júco obstála vo všetkých troch súťažiach,  
do ktorých bola prihlásená naša ePobočka. Stala 
sa Projektom roka 2015, it Projektom roka 
2015 a získala aj cenu itAPA za druhé miesto  
v kategórii Zlepšovanie procesov. To zna-
mená, že kvalitu tohto projektu ocenili nielen 
odborníci z oblasti projektového riadenia, ale 
aj IT a digitalizácie spoločnosti.

Ocenenie Projekt roka 2015 je historickým 
úspechom vo svete projektového manažmentu. 
V doterajšej deväťročnej histórii súťaže, ktorej 
vyhlasovateľom je Spoločnosť pre projektové 

ePobočka poskytuje on-line služby 
pre všetkých klientov Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne, teda pre poist-
encov, poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti i zamestnávateľov. Jej 
služby v súčasnosti aktívne využíva 
približne 450-tisíc klientov, z toho 
viac ako polovicu tvoria poistenci 
a individuálni platitelia. Poistenci 
aktívne využívajú napríklad možnosť 
oznámiť VšZP zmenu svojich osob-
ných údajov, elektronicky požiadať 
o nový preukaz poistenca či prezerať 
si výpisy zo svojho osobného účtu 
poistenca, teda prehľady 
o navštívených lekároch, 
prehľady o doplatkoch  
za lieky a pod.

riadenie a PMI Slovakia Chapter v spolupráci s 
portálom efocus.sk, bol vôbec po prvý raz ocenený 
projekt organizácie s majetkovou účasťou štátu. 
Dokázali sme, že i VšZP, ako štátom vlastnená 
spoločnosť, môže byť rovnako inovatívna a 
úspešná pri riadení projektov ako veľké kor-
porácie, napríklad STEFE SK, a.s., alebo Slovak 
Telecom, ktoré sa na súťaži zúčastnili so svojimi 
projektmi. Aj tento prestížny titul je dôkazom, 
že VšZP vie aplikovať princípy projektového  
a procesného riadenia a efektívne využívať tieto 
nástroje na plnenie svojich strategických cieľov.

 „Trojnásobný úspech ePobočky nás, samozrej- 
me, veľmi teší. Pozitívne zviditeľnil VšZP ako mo- 
dernú spoločnosť, ktorá kráča s dobou, a pri skva- 
litňovaní svojich služieb a procesov dokáže držať 
krok s najlepšími. Je za tým kus poctivej práce 
našich zamestnancov, ktorí ju dokázali pretaviť 
do takéhoto úspechu,“ hovorí generálny riaditeľ 
VšZP Ing. Miroslav Vaďura, MPH.

Poradenstvo:

anketa s Členmi predstavenstva všzp

Ing. Miroslav Vaďura, MPH 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP
Rodina, domov, pohoda, čítanie z Biblie… ale i skvelá rybacia 
polievka a ďalšie tradičné dobroty. To všetko patrí k Vianociam, 
do ktorých prípravy sa zapájam, najmä ako hlavný „nak-
upovač“.  Darčeky vyberám na poslednú chvíľu a dobrá kniha 
je vždy skvelým tipom. V širšom rodinnom kruhu sa stretávame  
na Štefana. Je to taký krásny „rodinný útok“, je nás spolu  
48, z toho 14 detí, a sú to vzácne spoločné okamihy. Vonia to  
u nás nielen rodinnou súdržnosťou, ale i množstvom koláčikov,  
v ktorých pečení „súťažia“ naše krajšie polovičky.

Ing. Vieroslava Králičková
členka predstavenstva VšZP
Nezabudnuteľné Vianoce som zažila pred dvoma rokmi, keď 
sa mi deň pred Štedrým dňom narodila vnučka Kristínka.  
Do vianočných príprav začíname zapájať aj ju. Už má svoj valček 
a zásterku a tento rok bude chlapom pomáhať s pečením 
medovníčkov. U nás ich totiž pečie môj muž a syn, raz ukázali, 
že to vedia a už je z toho tradícia . Aj ostatné práce máme 
podelené. Manžel ešte varí kapustnicu a lipový čaj s citrónom, 
zať rybu, ja mám na starosti makové opekance a zemiakový 
šalát… Pod stromčekom nesmie chýbať knižka pre každého 
člena rodiny a tradíciou je aj polnočná omša. 

Ing. Antónia Borovková
členka predstavenstva VšZP
Každé Vianoce sú pre mňa výnimočné, pretože sa navzájom 
obdarúvame prítomnosťou svojich blízkych a to je pre mňa 
to najcennejšie. Na Vianoce u nás nesmie chýbať šošovicová 
polievka s hríbikmi, kapor, rozprávky, koledy… a, samozrejme, 
živý stromček s veľkými ozdobami, z ktorého sa tešia aj mačací 
členovia našej rodiny. Na Štedrý deň dodržiavame celodenný 
pôst, predpoludním chodíme nakŕmiť sýkorky a večer si spo-
ločne rozbaľujeme s láskou vyberané darčeky . 
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kamPaň „sedem žiVotoV“ 
Pokračuje
Miloš mal pri odchode z tohto sveta len 22 rokov. V najťažšej chvíli života sa jeho rodičia rozhodli, 
že ich syn bude žiť v inom tele. Súhlasili s tým, aby jeho srdce, pľúca a pečeň pomohli ťažko chorým 
pacientom, pre ktorých bola transplantácia jedinou nádejou na život. Aj dnes, s odstupom času, 
sú presvedčení, že to bola tá najväčšia stopa lásky, ktorú na tomto svete ich syn zanechal... dnes 
aspoň kúsok z neho žije ďalej v troch úplne neznámych ľuďoch, ktorí sú mu vďační, že si svoje 
orgány nezobral do neba…  

Viete, že?
•	 Slovensko patrí medzi krajiny  

s najnižším počtom orgánových 
transplantácií v Európe.

•	 Transplantácia niektorého  
zo životne dôležitých orgánov len  
v minulom roku zachránila život  
165 pacientom.

•	 Na transplantáciu životne 
dôležitého orgánu na Slovensku 
momentálne čaká ďalších  
443 pacientov.

•	 Transplantácie sa nedočká 
v priemere 10 % pacientov.

•	 Najviac pacientov je na čakacej 
listine na obličku.

•	 Najviac urgentných príjemcov je 
na čakacej listine na srdce.

•	 Jeden darca môže darovaním 
orgánov, ako napríklad srdce, 
pľúca, pečeň, obličky či pankreas,  
zachrániť život až siedmim 
pacientom. 

Podľa euróPskych 
štatistík:
•	 V rámci Európy čaká momentálne 

na transplantáciu niektorého 
životne dôležitého orgánu viac 
ako 70-tisíc pacientov.

•	 Každý deň zomiera 12 pacientov, 
ktorí sa nedožijú transplantácie.

•	 V minulom roku sa v Európe 
zrealizovalo 31 165 transplantácií, 
na čakaciu listinu však bolo 
zaradených až 70-tisíc pacientov.

staň sa darcom a hoVor 
o tom doma
Rozprávali ste sa doma so svojimi najbližšími  
o tom, či by ste po smrti darovali svoje orgány? 
Prípadne viete, ako by sa rozhodli oni? Napriek 
tomu, že je to veľmi citlivá téma, treba o nej hovo-  
riť. Strata blízkeho človeka je vždy veľkou 
traumou a nedá sa na ňu pripraviť. Ale môžeme 
aspoň poznať názory našich blízkych na dar-
covstvo orgánov. Aby sme sa, ak sa raz ocit-
neme v takejto situácii, vedeli rozhodnúť podľa 
ich želania. 

druhú šancu na žiVot 
PodPoruje aj VšZP
Myšlienku darcovstva orgánov a orgánových 
transplantácií podporuje aj Všeobecná zdravotná 
poisťovňa, ktorá od 1. 7. 2015 ako prvá finančne 
podporila odbery orgánov novou platbou v sume 
1 500 €. „Platba zahŕňa náklady spojené s výbe- 
rom a posúdením darcu na odber, komplexnú 
prípravu darcu na odber. Aj týmto spôsobom 
chceme motivovať transplantačných koordináto- 
rov,  aby aktívne vyhľadávali potenciálnych darcov,“ 
hovorí MUDr. Beáta Havelková, MPH. V minulom 
roku VšZP podporila aj jedinečnú putovnú výstavu 
fotografií „Krása okamihu“. Jej organizátorom boli 
pacientske organizácie združujúce pacientov pred 
alebo po orgánovej transplantácii a garantom 
Občianske združenie Dar života, ktoré združuje 
pacientov po transplantácii srdca, ich rodinných 
príslušníkov a priateľov. Výstava sa tešila veľkému 
záujmu verejnosti. Autormi  fotografií boli pacienti 
pred alebo po transplantácii životne dôležitého 
orgánu, ktorí takto poodhalili svoje pocity  
i radosť z toho, že dostali druhú šancu na život. 

čo o darcoVstVe 
orgánoV hoVorí Zákon
V Slovenskej republike upravuje podmienky 
darovania a transplantácie orgánov, tkanív  
a buniek zákon 576/2004 Zb. o zdravotnej 
starostlivosti. Princípom, ktorý platí v SR, je 
predpokladaný súhlas. To znamená, že poten-
ciálnym darcom je každý, kto počas svoj- 
ho života neodmietol darovanie orgánov  
po svojej smrti. To znamená, že nie je evid-
ovaný v takzvanom registri nedarcov, ktorý 
spravuje Slovenské centrum orgánových trans-
plantácií. Podmienkou začatia procesu odberu 
orgánov je úplná a nezvratná strata všetkých 
funkcií mozgu potenciálneho darcu (mozgová 
smrť), keď pacientovi už nie je možné za žiad-
nych okolností obnoviť jeho funkciu.

Staň sa darcom
a hovor o tom domawww.sedemzivotov.sk

„Staň sa darcom a hovor o tom doma“ 
– tak znelo  motto tohtoročného 
Európskeho dňa darcovstva a trans-
plantácií, ktorý sme si pripomenuli  
6. októbra. S rovnakou výzvou vstúpila 
do svojej ďalšej fázy aj informačná 
kampaň Slovenskej trans-
plantologickej spoločnosti 
„Sedem životov“, orga- 
nizovaná pod záštitou MZ SR.

Motto:
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deň pre Vaše zdravie
s vami a o vás

čo nás Potešilo?
Na mnohých miestach nás už ľudia čakali, prišli 
s výsledkami spred roka a porovnávali si ich  
s novšími meraniami, aby zistili, či sa v niečom 
zlepšili, alebo nie. Mali ste vidieť, ako sa tešili, keď 
napríklad na základe komplexnej analýzy ľud-
ského tela zistili, že za ten rok nie sú o rok starší, 
ale, naopak, o tri roky mladší. Prístroj totiž na 
základe nameraných hodnôt určí aj odhad biolo-
gického veku človeka, ktorý sa nemusí zhodovať 
s tým skutočným.
Poďakovať a pochváliť sa nám prišiel aj 16-ročný 

chlapec z Nitry, ktorý i s naším prispením vyhral 
svoj boj s obezitou. Po absolvovaní nášho eventu 
totiž zmenil stravovacie návyky a nechal si poradiť 
aj v oblasti pohybových aktivít. Výsledok? Za rok 
sa mu podarilo dostať sa do optimálnych čísiel. 
Ako povedal, prišiel len kvôli nám, aby dokázal, že 
to, čo sľúbil našim pracovníkom, aj dodržal.

Ďakujeme za priazeň v tomto roku a tešíme 
sa na stretnutia s vami aj v roku 2016. Našu 
ponuku benefitov v rámci Dňa pre vaše zdravie 
opäť rozšírime o nové aktivity. Nechajte sa 
prekvapiť. 

Aj v tomto roku sme sa za vami vydali do rôznych kútov Slovenska, 
aby sme vám darovali „Deň pre vaše zdravie“. 

Po Slovensku sme najazdili viac ako 

35 000 kilometrov 
Absolvovali sme 

165 podujatí

44 podujatí  bolo zameraných 

aj na prevenciu cievnej mozgovej príhody, 

súčasťou týchto podujatí bola 

3D maketa srdca
Zaznamenali sme  345 522 návštevníkov

Zrealizovali sme  49 770 
preventívnych meraní a vyšetrení

* údaje sú za január/september 2015  



Úsmev má liečivÚ moc
Pobyt v nemocnici alebo návštevu lekára si zväčša 
nespájame s radosťou a smiechom. Úsmev či 
smiech sa môžu v tomto prípade javiť ako zázrak. 
Vďaka klaunom z občianskeho združenia Červený 
nos sa tieto malé zázraky dejú aj v slovenských 
nemocniciach. Svoju prácu vnímajú ako dôležitý 
doplnok procesu liečenia. Ako niečo, čo dopĺňa 
skvelú prácu zdravotníkov, ktorí takisto veria v silu 
úsmevu. Na rozdiel od lekárov sa však nezame- 
riavajú na chorobu, ale na smiech a radosť  
zo života. Možno práve preto sa v prítomnosti 
klaunov udejú situácie, ktoré nikto nečaká. 
Magické momenty, v ktorých má úsmev liečivú 
moc.

kto sú zdravotní klauni?
Zdravotní klauni podporujú psychickú pohodu 
hospitalizovaných detí, geriatrických pacientov, 
seniorov a prispievajú tak k zlepšeniu ich zdra-
votného stavu. Humor pomáha pacientom 
prekonať strach, napätie a úzkosť spojenú  
s liečbou, ale aj obavy z neznámeho pros-
tredia, kde im chýbajú ich najbližší. V mnohých 
prípadoch sa po návšteve klaunov zdravotný 
stav pacientov zlepšil a liečebný proces sa 

predStavujeme predStavujeme

naštartoval pozitívnym smerom.
Klauni tiež ozvláštňujú a spríjemňujú rutinné 
nemocničné činnosti. Vedia zariadiť, aby sa stojan 
na infúzie premenil na vešiak na klobúky a infúzia 
na luxusný miešaný drink.  Aj to a ešte oveľa 
viac dokáže jedno malé klaunské kúzlo.

Pretože smiech a zamestnanci 
VšZP pomáhajú
Úsmev, ktorý lieči, sa do nemocníc rozhodli 
darovať aj zamestnanci Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne. Spontánny nápad sa okamžite stretol 
s pozitívnou odozvou a v priebehu pár dní sme 
ho aj zrealizovali. Motivácia bola silná, podporiť 
dobrú vec a priniesť viac smiechu do nemocníc. :)
Zamestnanci generálneho riaditeľstva VšZP 
usporiadali predvianočný guláš, ktorým 
odštartovali dobrovoľnú zbierku s cieľom 
pomôcť občianskemu združeniu Červený nos. 
Okrem skvelého gastronomického zážitku a 
dobrej nálady sme sa dozvedeli, že zdravotní 
klauni absolvujú viac ako 160 klauniád mesačne, 
že spríjemňujú aj dlhé čakanie na vyšetrenie 
pred detskými ambulanciami a že v rámci pro-
gramu „Prezuvky máme“ navštevujú ťažko choré 

K dobrovoľnej zbierke sa pridali aj ďalší kolegovia z Krajskej pobočky Košice 
a spolu sa nám podarilo vyzbierať krásnu sumu 1 549 €. To, že aktivita 
zamestnancov VšZP má zmysel, potvrdzujú aj slová Martiny Dobšinskej, 
koordinátorky projektu. 

červený nos clowndoctors: „Dovoľte mi vyjadriť úprimnú radosť  
a poďakovanie za váš príspevok pre občianske združenie. Určite pomôže priniesť 
viac smiechu do nemocníc. Vyzbierané peniaze poputujú na podporu programu 
pravidelných návštev v ambulanciách, kde naši profesionálni zdravotní klauni 
prinášajú dávky smiechu a odpútavajú od stresu z očakávaných ambulantných 
zákrokov malých pacientov aj ich rodičov.“
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druhá 
šanca 

Neviem, kto to vypočítal, ale som 
presvedčená, že skúšku správnosti 
robil sám život… Pretože čokoľvek 
v našom ponímaní znamená 
šťastie, naplno ho vieme prežívať 
len vtedy, keď sme zdraví. I keď, 
paradoxne, často to „obyčajné 
ľudské šťastie“ znovuobjavíme 
práve vďake chorobe. Príbeh 
Renáty Hofferovej je príbehom 
ženy, ktorá dostala od života 
druhú šancu, ženy, ktorá opäť 
našla samu seba… 

Deväť Desatín nášho šťastia

vraj spočíva výlučne v zDraví. 

myslela som si, že je to 
migréna
Nikdy by si nebola pomyslela, že jej život sa 
môže zrazu tak radikálne zmeniť. Že mnohé 
z toho, čo považovala za samozrejmé, takým 
vôbec nemusí byť. Okolie ju vnímalo ako inteli-
gentnú, úspešnú a sebavedomú ženu, ktorej 
sa darilo v súkromí i v práci. Doma sa tešila z 
milujúcej rodiny, manžela, dvoch úžasných dcér  
a štvornohého chlpáča. A v zamestnaní, keďže 
dlhé roky pracovala v bankovníctve, z kaž-

dodenného kontaktu s klientmi a zo skvelých 
kolegov. „Obklopená ľuďmi, kolegami, klientmi 
a priateľmi som sa cítila vyrovnane, mala som 
pocit, že robím niečo užitočné a zmysluplné,“ 
hovorí pani Renáta. Pred troma rokmi sa však 
stalo niečo, čo ju prinútilo zmeniť celý jej dote- 
rajší život i prístup k nemu.
„Začala ma bolievať hlava. Spočiatku som 
tomu nevenovala veľkú pozornosť… asi 
nejaká migréna … hovorila som si. No bolesti 
neustupovali, a keďže bežne dostupné lieky 
z lekárne mi akosi nepomáhali, tak som sa 
rozhodla ísť po čase k lekárovi. Už po prvých 
vyšetreniach bolo všetko jasné… nádor v 
hlave.“

objatie najbližších bolo 
na nezaplatenie
Renátu čakali ďalšie vyšetrenia, ktoré mali po- 
tvrdiť, či je nádor zhubný, alebo nie. „Každý deň 
čakania na výsledky sa mi zdal ako rok, čo rok, 
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„som rada, že sa 
opäť cítim byť 
užitočná,”
ako celá večnosť. Odrazu sa zmení celé vaše 
myslenie, v jednej sekunde začnete prehod-
nocovať, bilancovať, plánovať, ľutovať. Chvíle 
plaču striedali chvíľky nádeje. Veľmi ťažké bolo 
povedať to dcéram. Staršia mala v tom čase 
23 rokov, mladšia 14. Našťastie sú vychované 
ako silné osobnosti a situáciu zvládli pomerne 
dobre, podržala ma celá moja rodina. Vtedy som 
pocítila, aké mám naozaj šťastie. Že nechodíme 
každý rok na super luxusné dovolenky? Že nám 
pred domom nestojí naleštená limuzína? A na 
čo by mi to aj v tejto chvíli bolo? Išla by som 
plakať do kožených sedadiel nejakého auta? To 
pevné zovretie objatia mojich najbližších bolo 
na nezaplatenie. Doteraz je. Za nič na svete by 
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som to nevymenila.“ 
Dobrou správou bolo, že nádor je nezhubný, 
zlou, že je neoperovateľný kvôli možným 
závažným rizikám. Po náročnej operácii, ktorej 
sa Renáta aj tak nevyhla, však aspoň vedela, 
na čom je. Sklamaná z toho, že nádor sa nedá 
vyoperovať, bez záruk na priaznivé prognózy  
do budúcnosti, s poškodeným zrakom… ale ŽILA.

už som to nebola ja
Pri pohľade do zrkadla však na ňu hľadela 
úplne iná žena. „Po operácii mi v hlave ostala 
preliačenina a poškodil sa mi zrak na jednom 
oku, v mieste, kde sa nádor nachádza. Síce 
som žila, ale odrazu diametrálne inak.“ Kvôli 
týmto následkom a najmä poškodenému zraku 
Renátu zaradili medzi osoby ťažko zdravotne 
postihnuté (ŤZP).  „Už som to nebola ja. Trvalo 
mi dlho zvyknúť si na seba, na svoj nový výzor. 
A najtrpkejšie bolo poznanie, že dnešná doba, 
dnešný trend si pýta pekných ľudí, s dokonalým 
zovňajškom. Môžete byť múdry, môžete mať 
skúsenosti, máte čo ponúknuť, no pre styk  
s klientom sa pre zamestnávateľa už jedno-
ducho nehodíte, ak máte niečo, čo, povedzme, 
nie je pre okolie bežné.“ A tak mala Renáta ďalší 
problém navyše – prišla o prácu. Nájsť si nové 

zamestnanie sa jej nedarilo. 
Písala motivačné listy, posielala životopisy, 
telefonovala do firiem, no bezvýsledne. S kaž-
dou ďalšou zamietnutou žiadosťou jej sebave- 
domie klesalo, cítila sa menejcenná a nepotreb- 
ná… „Už ani neviem, kde som našla inzerát, 
že chránená dielňa AV Mobilita zo Záhorskej 
Bystrice hľadá posilu do svojho tímu. Inzerát 
znel lákavo, malo ísť o administratívnu činnosť. 
Tak to skúsim, povedala som si, ale veľké šance 
som, vzhľadom na predchádzajúce skúsenos- 
ti, nevidela. Priznávam, na pohovor som išla  
s malou dušičkou, ale s obrovskou chuťou 
a túžbou opäť pracovať.“ Pohovor dopadol 
úspešne, Renáta dostala opäť svoju novú šancu. 

pomáham pomáhať iným
Napriek počiatočným obavám sa veľmi rýchlo 
a veľmi dobre zapracovala. Spolu s ďalšími 
kolegyňami úspešne absolvovala kurz školiteľa 
prvej pomoci v Slovenskom Červenom kríži. 
„Dnes sú z nás školiteľky prvej pomoci v rámci 
nášho vlastného projektu Hendikepovaní 
pomáhajú zdravým. Práve toto školenie ponúka 
naša chránená dielňa ako náhradné plnenie. 
Výučbu sme rozšírili i o realizáciu v anglic- 
kom jazyku, o čo majú nadnárodné spoločnosti 

nesmierny záujem. Realizujeme Dni zdravia, 
rôzne eventy, teambuildingy. Začali sme tvoriť 
nové projekty práve v oblasti integrácie ŤZP 
osôb. Prepájame chránené dielne, fungujeme 
ako komunitné centrum podnikania, popri nás 
funguje nezisková organizácia Mobilita n.o. AV 
Mobilita je aj gestorom projektu ŠKODA Handy 
ZŤP, ktorého hlavným nositeľom je spoločnosť 
ŠKODA,“ vymenúva Renáta, ktorá sa opäť teší 
z toho, že robí niečo zmysluplné. A v čom sa 
pri takom množstve činností našla najviac? 
„Svojou prácou participujem na každom jed-
nom projekte, najviac ma však baví práve pro-
jekt ŠKODA Handy ZŤP. Ide o program riešenia  
a rozvoja dopravnej mobility osôb so zdra-
votným postihnutím. Na Slovensku funguje  
7 ŠKODA Handy ZŤP centier, z toho 3 sú  
v Bratislave a po jednom v Galante, Banskej 
Bystrici, Žiline a v Prešove. Zamestnanci  
v každom z centier poskytujú všetky potrebné 
informácie, služby a asistenciu pri kúpe 
nového automobilu zákazníkom so zdravot-
ným hendikepom vrátane poradenstva pri 
úpravách vozidla podľa druhu postihnutia. 
Veľkou výhodou týchto centier, respektíve 
ich klientov, je to, že po predložení preuk-
azu ŤZP majú nárok na zľavy, či už pri kúpe 

nového vozidla značky ŠKODA, pri jeho ser-
vise, ale i v servise svojho ojazdeného voz-
idla – a to nemusí byť ani značky ŠKODA.  
Od ŠKODA Handy ZŤP centra môžu pritom 
získať i ďalšie zaujímavé benefity.“

želám si viac šancí pre 
zdravotne postihnutých
Nadšenie, s akým Renáta hovorí o svojej novej 
práci, je v istom zmysle slova aj vizitkou spo-
ločnosti, pre ktorú pracuje. A nepochybne  
i potvrdením toho, že dať šancu sa niekedy naozaj 
oplatí, pre obe strany. „Som rada, že sa opäť cítim 
byť užitočná a potrebná, že som našla nových 
priateľov a skvelých kolegov. Človek sa učí celý 
život, a nemám teraz na mysli len učenie v oblasti 
práce, vzdelávania, ale aj to, ako má pristupovať  
k sebe, k svojmu životu. Mojím vianočným 
želaním je, aby niekto tam hore, prípadne nejaká 
vyššia sila, vpustil do tohto sveta viac šancí pre 
všetkých, no najmä pre tých, s ktorými sa osud 
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Gestor projektu ŠkodA handy ZŤP 

šKoda handy zťp centrá:

bratisLava
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23
www.impa.sk
Tel.: 0905/030 522

Porsche Inter 
auto Slovakia, spol. s.r.o.
Dolnozemská 7
www.porscheinterauto.sk
tel.: 0905/960 613, 
02/49 262 905

Todos Bratislava s.r.o.
M. Sch. Trnavského 14
www.todos.sk
Tel.: 02/69 20 23 13, 
0907/955 415

bansKá bystrica
EUROMOTOR, s.r.o.

Čerešňová 8A
www.euromotor.sk 
Tel.: 0904/700 381

GaLanta
Autoprofit, s.r.o. 
Šaľská ulica 743/2
www.autoprofit.sk 
Tel.: 0903/759 530

prešov
PO CAR, s.r.o. 
Petrovianska 1
www.pocar.sk 
Tel.: 051/756 02 10

žiLina
IMPA Žilina, s.r.o.
Pri rieke 3
www.impa.sk 
Tel.: 041/562 22 19, 
0903/538 224
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vítame noVých PoistencoV 

sZčo a samoPlatitelia – nezabudnite  
od januára na novú výšku preddavku na poistné

V  tohtoročnej prepoisťovacej kampani VšZP 
získala prírastok 7  167 poistencov. Opäť sa 
potvrdilo, že tým najdôležitejším „barometrom“ 
v  systéme ste vy, poistenci. Ďakujeme vám  
za vašu priazeň a aj v budúcom roku urobíme 
všetko pre to, aby sme vám zabezpečili prístup 
k   zdravotnej starostlivosti, ktorá vám pomôže 
prežiť dlhší a zdravší život.

Od januára 2016 sa zvyšuje minimálna  
a maximálna výška preddavkov na poistné  
na verejné zdravotné poistenie. Minimálny 

preddavok pre samoplatiteľov a SZČO pred-
stavuje mesačne sumu 60,06 eura. Pre osoby, 
ktoré majú nárok na zníženú sadzbu poist-

na čo nezabudnúť pri zmene zdravot-
nej poisťovne?
Zmenili ste zdravotnú poisťovňu od 1. januára 
2016? Nezabudnite, že po zmene zdravotnej 
poisťovne máte povinnosti, ktoré si musíte 
splniť do 8. januára 2016, voči: 

Predchádzajúcej zdravotnej poisťovni:
•	 preukázateľne vrátiť preukaz poistenca  

a európsky preukaz, ak vám ho zdravotná 
poisťovňa vydala; 

 
novej zdravotnej poisťovni:
•	 ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, 

máte povinnosť v prípade zmeny zdra-
votnej poisťovne písomne vykázať 
príslušnej zdravotnej poisťovni výšku pre-
ddavku na poistné;

•	 ak ste zmenili zdravotnú poisťovňu, je 
potrebné oznámiť príslušnej zdravotnej 
poisťovni platiteľa poistného, ak ste 

ho neoznámili v čase podania prihlášky 
alebo ak po podaní prihlášky u vás došlo 
k zmene platiteľa poistného, ktorého ste 
uviedli na prihláške.

ostatné povinnosti:
•	 oznámiť poskytovateľovi zdravotnej 

starostlivosti, s ktorým máte uzatvorenú 
dohodu o poskytovaní zdravotnej starost-
livosti, zmenu zdravotnej poisťovne;

•	 ak ste zamestnanec, ste povinný oznámiť 
zamestnávateľovi počas trvania za- 
mestnania zmenu príslušnej zdra-
votnej poisťovne do ôsmich dní odo 
dňa každej zmeny príslušnej zdravot-
nej poisťovne; ak ste zamestnancom u 
viacerých zamestnávateľov, ste povinný 
uvedené skutočnosti oznámiť každému 

odchodom zo zdravotnej poisťovne 
sa klient nezbavuje povinností  
za obdobie poistenia vo VšZP, preto 
odporúčame, aby ste si 
tieto skutočnosti overili  
na ktoromkoľvek kontakt-
nom mieste VšZP. 

Upozornenie: 

          nezabudnite: 
•	 novú výšku preddavku platnú od 1. 1. 2016 vám zdravotná poisťovňa 

oznámila vo výsledku ročného zúčtovania za rok 2014. Môžu však nastať 
situácie, keď sa takto oznámená výška preddavku môže zmeniť, napr.  
z dôvodu, že sa zmenia platitelia poistného alebo nastali skutočnosti, na 
základe ktorých máte nárok na zníženú sadzbu poistného. Napríklad v čase 
vykonávania ročného zúčtovania za rok 2014 ste boli len SZČo a k 1. 1. 2016 
ste SZČo v súbehu so zamestnaním alebo ste aj poistencom štátu, 

•	 v prípade, že si budete chcieť overiť výšku preddavku na poistné, navštívte našu 
stránku www.vszp.sk, kde má VšZP v časti: Platitelia – Platenie poistného – 
Preddavky na poistné uverejnenú kalkulačku na výpočet preddavku na poistné, 

•	 po prvýkrát je potrebné zaplatiť novú výšku preddavku za január 2016  
do 8. februára 2016,

•	 v prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať naše Call centrum na čísle  
0850 003 003 alebo sa môžete informovať osobne na ktoromkoľvek 
klientskom pracovisku.

ného, je minimálny preddavok určený vo výške  
30,03 eura. Mení sa aj maximálny preddavok, 
jeho výška je 600,60 eura. U osôb s nárokom 

na zníženú sadzbu je maximálny preddavok  
vo výške 300,30 eura. Tieto sumy platia pre 
celý rok 2016. 
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mAK – zdravá chutná maškrta
Chcete si posilniť imunitu 
a byť vitálnejší? Túžite 
po kvalitnejšom spánku? 
Radi maškrtíte? Ak ste 3× 
odpovedali áno, neváhajte  
a poďte s nami ochutnať 
zázračné účinky maku.

Mak je nielen chutnou, ale hlavne zdravou 
potravinou. V minulosti ho využívali ako 
zdroj pre ópium. Ukrýva v sebe najvyšší pod-

iel vápnika, omega 6 mastných nenasýtených 
kyselín a ešte množstvo látok, dôležitých 
pre zdravý vývoj a udržanie nášho zdravia  
v plnej kondícii. V súčasnosti je najžiadane-
jším produktom z maku olej, ktorý má na 
ľudský organizmus priam zázračné účinky. 

makový olej má dobré účinky pri angíne, 
anémii, reumatických ochoreniach, migréne, 
chronickej únave, odporúča sa pri strese, 
psychickej i fyzickej námahe. Okrem veľkého 
množstva vápnika obsahuje aj železo a vitamín 
E. Je mimoriadne vhodný na ošetrenie suchej 
a popraskanej pleti, poradí si s ekzémom  

vstúpte do nového roka s „čistým štítom“ 
Chcete mať istotu, že máte splnené všetky 
povinnosti voči zdravotnej poisťovni? Overte 
si to a predíďte tak možným komplikáciám. 
Ako si môžem skontrolovať údaje, ktoré 
VšZP o mne eviduje? 

Je to jednoduché. Vaše údaje si môžete 
skontrolovať priamo z pohodlia svojho 
domova prostredníctvom ePobočky (regis-
trácia je možná aj bez návštevy pobočky a 
prihlásenie cez link: www.epobocka.com). 
Ak máte maloleté deti, správnosť ich údajov si 
môžete overiť tiež prostredníctvom ePobočky. 
Overenie údajov je možné aj na ktoromkoľvek 
kontaktnom mieste VšZP. 

Čo všetko si mám skontrolovať?
•	 osobné údaje (meno, priezvisko, rodné 

číslo), 
•	 kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail),
•	 údaje o platiteľoch poistného, napr. či 

vás zamestnávateľ prihlásil do zdravot-
nej poisťovne, či zdravotná poisťovňa 
neeviduje obdobie bez platiteľa poist-
ného; taktiež máte možnosť reklamovať 
nesprávne evidované údaje,

•	 správnu výšku preddavkov na poistné  
a uhradené platby,

•	 celkový stav saldokonta (prípadné nedo-
platky a preplatky).

Čo ak zistím, že údaje nie sú správne? 
•	 Ak zistíte nezrovnalosti v údajoch, ktoré 

sú evidované vo VšZP, oznámte nám ich 
zmenu:

•	 jednoducho, prostredníctvom ePobočky 
alebo 

•	 zaslaním e-mailu na adresu infolinka@
vszp.sk s prílohou vyplneného a pod-
písaného tlačiva „Oznámenie poistenca/
platiteľa poistného“ (tlačivo je dostupné 
na www.vszp.sk v časti Poistenci – 
Tlačivá),

•	 odoslaním vyplneného a podpísaného 
tlačiva poštou. 

ViAnoČný bonUS PRe úSPeŠnýCh lúŠtiteľoV kRížoVkY.
Ceny, ktoré venovali naše kolegyne z Call centra, vyhrávajú:
1. Balíček ručne vyrábaných mydiel: Alena Blahútová, Ľubochňa
2.  Ručne zdobená škatuľka: Amália Plulíková, Moravany n/V.
3.  Kolekcia originálnych vianočných ozdôb: Lubov Jevčáková, Bardejov
4.  Ručne vyrobená soľ do kúpeľa: Mária Trnková, Pukanec
5.  Kolekcia ručne vyrobených pohľadníc: Peter Potočný, Bratislava 



Zdravý štýl Zdravý štýl 

LIečIVé účInKy MAKU 
nA nAše zdrAVIe

  Podporuje obranyschopnosť
 Pomáha ako prevencia proti ra- 
kovine, kardioaskulárnym ocho- 
reniam a osteoporóze
  obnovuje črevnú mikroflóru
 čistí hrubé črevo
 odkysľuje organizmus
 Zlepšuje kvalitný spánok
 odstraňuje vysoký cholesterol
 upokojuje nervový systém
  Pri vonkajšom použití lieči ko- 
žné ochorenia (ekzém, vyrážky, 
lupienka)

i zápalom. Vďaka vysokému obsahu horčíka  
a vápnika zas blahodarne pôsobí na vaše 
nechty a vlasy, ktorým dodá potrebnú výživu.

PoZor
Aj napriek spomínaným liečivým účinkom 
sa neodporúča mak a makové dobroty kon-
zumovať vo väčšom množstve. Aj v prípade 
maku platí, že všetko s mierou. Pre obsah 
morfínu môže mak pri jeho vyššej konzumá-
cii spôsobiť nevoľnosť a iné negatívne pre-
javy.

ako si PriPraViŤ 
makoVé mlieko
Viete o tom, že mak obsahuje 12× viac 
vápnika ako kravské mlieko? Ak nevi-
ete, akým spôsobom ho zaradiť do svo-
jho jedálneho lístka, odporúčame makové 
mlieko. Je skvelým zásadotvorným nápo-

jom a zdrojom vápnika. Budete prek-
vapení, aká ľahká jej jeho príprava: večer 
zalejte mak vodou v pomere 1:5 alebo  
1:6. Nádobu zakryte a nechajte odpočívať 
celú noc pri izbovej teplote. Ráno zmes roz-
mixujte a preceďte cez husté sitko. Podľa 
svojej chuti pridajte štipku soli a dochuťte 
mlieko medom alebo agávovým sirupom. Ak 
by ste chceli nápoj hustejší, alebo, naopak, 
redší, použite menšie alebo väčšie množstvo 
vody. Mlieko si môžete tiež prevariť, ak ho 
chcete piť teplé. Skonzumovať čo najrých-

česká republika patrí vo svetovom 
meradle k najvýznamnej- 
ším pestovateľským štátom. 
V niektorých štátoch je 
pestovanie maku zakázané.

Vedeli ste, že…

náš tiP
CHUť VIAnoC – MAKoVé oPeKAnCe 
POTREBUJEME
Cesto
400 g polohrubej múky, soľ, 20 g droždia, mlieko, 20 g masla 

Šťava na opekance
80 g masla, 50 g práškového cukru, 100 g maku, 100 g medu
Múku so soľou preosejeme do misky a spracujeme s kváskom, ktorý pripravíme z 2 dl vlažného 
osladeného mlieka a droždia. Cesto dobre vypracujeme, vyklopíme na pomúčenú dosku  
a formujeme z neho tenké valčeky asi 1 cm hrubé, ktoré naukladáme na vymastený plech  
a necháme vykysnúť. Upečieme pri strednej teplote. Po upečení valčeky pokrájame na 2 cm 
kúsky a vložíme ich do nádoby. Vodu alebo mlieko dáme zovrieť a polejeme ňou opekance. 
Ihneď ich scedíme, aby nepresiakli veľmi tekutinou. Maslo roztopíme a nalejeme na opekance, 
ktoré ešte posypeme cukrom zmiešaným s makom  
a dobre premiešame. Nakoniec opekance 
polejeme rozpusteným medom.



Zásady 
správneho 
saunovania
už odPRadáVna, PRESnEJšIE od doBy kaMEnnEJ, ľudIa VyužíValI 
RôZnE dRuhy „PoTIaRní“, PRETožE VERIlI V Ich oZdRaVné a dETox-
Ikačné účInky. čaS ukáZal, žE Ich InTuícIa Bola SPRáVna. Sauna Sa 
dodnES TEší VEľkEJ oBľuBE a JEJ VyZnáVačI SI nEVEdIa VynachVálIť JEJ 
BlahodaRné účInky na ZdRaVIE. naJZnáMEJšou a naJVyužíVanEJšou 
Saunou JE fínSka Sauna, kToRú VäčšIna Z náS PoZná aJ ako Suchú 
Saunu. oBľúBEné Sú Však aJ InfRa alEBo PaRné Sauny. 

tipy pre váS 

na akom princípe sauny fungujú? 

Fínska
Teplota vo fínskej saune sa pohybuje medzi 80 – 
100 stupňov Celzia, vlhkosť vzduchu je približne 
10 – 30 %, odporúčaný počet procedúr 2 – 3, 
dĺžka pobytu je individuálna (8 – 15 min). 

Parná 
Teplota dosahuje maximálne 55 stupňov Celzia. 
Vlhkosť vzduchu je 100 %. Menej zaťažuje 
organizmus, a preto si ju môžu dovoliť aj ľudia so 
zdravotnými problémami, ktorí nemôžu ísť  
do klasickej fínskej sauny.

inFrasauna
Teplota vzduchu v infrasaune je nižšia ako  
v parnej či fínskej saune. Teplota sa pohybuje 
od 40 do 60 stupňov. Infrasauna má blahodarné 
účinky na kĺby a kosti. Vyhľadávajú ju najmä 
športovci, ktorí pravidelne zaťažujú a namáhajú 
svoj organizmus.
Zvýšené prekrvenie a prehriatie môže zlepšovať 
pohyblivosť svalstva a kĺbov, prípadne znižovať 
bolesti, ku ktorým dochádza pri nadmerných 
športových výkonoch.

Vedeli ste, že: 
•	 teplota v saune sa pohybuje v rozmedzí 60 

až 110 °C,
•	 vnútorná teplota nášho tela sa pri 

saunovaní zvýši asi o 1 až 2 °C, 
•	 teplota pokožky sa pri saunovaní vyšplhá  

o 10 °C vyššie,
•	 každú minútu v saune stratíme 20 až 30 g 

potu,
•	 prekrvenie pokožky sa zvýši o 900 percent,
•	 srdcová frekvencia sa zvýši o 50 percent?

účinky saunoVania:
•	 telesné a duševné uvoľnenie,
•	 prečistenie a vnútorná detoxikácia 

organizmu,
•	 posilnenie srdca a krvného obehu,

•	 zmäkčenie väziva, svalová úľava a ústup 
bolestí,

•	 očista kože a kozmetický efekt,
•	 zníženie hmotnosti kvôli úbytku vody,
•	 psychická relaxácia,
•	 osvieženie,
•	 odplavenie splodín látkovej výmeny.

Pre koho sauna nie  
je Vhodná: 
sauna nie je určená pre ľudí trpiacich srdcovo-
cievnymi ochoreniami, akútnymi zápalmi, kožnými 
ochoreniami, degeneratívnymi ochoreniami, 
pacientov trpiacich ochoreniami obličiek, 
epileptikov, ľudí s vysokým krvným tlakom, 
chorobami pľúc a pod.

1.	 Sauna by sa mala ideálne navštevovať raz  
do týždňa. 

2.	 V deň návštevy sauny by ste si mali dopriať 
oveľa vyšší prísun tekutín.

3.	 Tiež sa odporúča v deň saunovania jesť  
3 menšie a ľahké jedlá. 

4.	 Pred saunou sa odporúča osprchovať a telo 
vysušiť uterákom. 

5.	 do sauny zásadne chodíme nahí (len  
v plachte). 

6.	 do sauny nepatria hodinky, náramky, 
náušnice, teda žiadne kovy ani šperky.

7.	 V saune sa odporúča stráviť 8 – 15 minút  
u dospelých, 3 – 6 minút u detí.

8.	 Po horúcej fáze nasleduje ochladzujúca 
fáza (pomalé oblievanie studenou vodou, 
prípadne sprchovanie), následne môže 
nasledovať ľadový bazén.

9.	 Po každej ohrievaco-ochladzovacej fáze 
nasleduje fáza oddychu, ktorá má trvať aspoň 
2-krát toľko ako ohrievacia fáza. 

10.	 Vo fáze oddychu by ste mali ležať pokojne  
na ležadle zabalení v deke či uteráku. 

tiPY deSAtoRo SPRáVneho 
SAUnoVAniA: 



liga proti raKovine

vYsTRiHAJ sA, sloveNsKo

Strata vlasov počas chemoterapie 
psychicky zatrasie každou 
onkologickou pacientkou. Keďže 
kúpa novej parochne znamená 
pre rodinu ďalšiu finančnú 
záťaž, pacientky sa často radšej 
tohto výdavku zrieknu. Podľa 
psychológov tento typ žien môže 
ťažšie prekonávať chorobu, keďže 
sa často stránia kontaktu s ľuďmi, 
uzatvárajú sa do seba, strácajú 
chuť žiť a bojovať…

Na začiatku boli telefonáty z rôznych kútov 
Slovenska, v ktorých sa nás dlhovlasé dámy 
inšpirované americkými príbehmi pýtali, ako 
môžu darovať vlasy na parochňu pre onkolo- 
gických pacientov. Mali sme pre nich len jednu 
odpoveď, ktorá ani nás neuspokojovala –  
na Slovensku to zatiaľ možné nie je. 
A tak v nás skrsol nápad. My vyzveme ľudí 
ochotných darovať svoje vlasy a spriatelené 
vlasové štúdio zabezpečí výrobu parochne. 

Cena jednej parochne z pravých vlasov sa však 
pohybuje od 300 až do 2 000 € v závislosti  
od kvality, strihu, šitia na mieru atď. Za výkup 
vlasov môže človek získať od 50 do (v ideálnom 
prípade) 150 €. Jeden darca preto nedokáže 
pokryť výrobu jednej parochne. Budeme teda 
potrebovať vlasy asi od piatich darcov. 
Výzva „Vystrihaj sa, Slovensko“ je zatiaľ na scéne 
len od augusta, no prvá parochňa už putovala 
priamo k svojej novej majiteľke a ďalšie dve sú 
práve v rukách parochniarky. Očividne aj voľba 
nového strihu môže mať hlbší zmysel. 
Poobzerajte sa po svojom okolí, možno aj vy 
poznáte niekoho, kto sa odhodláva na zmenu 
imidžu. Či už je to niekto s vhodnými vlasmi, 
alebo niekto, kto na tie vhodné vlásky čaká.

ako daroVaŤ Vlasy: 
•	 Na www.vystrihajsaslovensko.sk si nájdi- 

te najbližšie kaderníctvo k svojmu bydlisku,  
s ktorým spolupracujeme. 

•	 Zabalené vlasy tak, aby sa nemohli poško- 
diť, pošlite spolu so svojimi údajmi na adresu: 

•	 Vystrihaj sa Slovensko, Zdenka Vrbova,  
154 s.r.o., P. O. BOX 92, 840 05 Bratislava 45.

•	 Fotografiu s novým a starým účesom zdieľaj- 
te na soc. sieťach s hashtagom #idemdo-
toho #vystrihajsaslovensko.

•	 Podmienkou sú 40 cm dlhé vlasy, ženské, 
mužské aj detské, nefarbené, ale môžu byť 
prešedivené

ako ZískaŤ Parochňu:
•	 Napíšte nám svoj príbeh, priložte nasken-

ovanú lekársku správu (nie staršiu ako  
3 mesiace) a pošlite na vystrihajsaslov-
ensko@gmail.com. 

•	 Príjemcu parochne budeme priebežne žre-
bovať zo všetkých žiadostí o parochňu.

 Miroslava Džupinová, Liga proti rakovine

Kristínka je nielen krásne, 
ale aj odvážne 16-ročné 
dievča. Pomáhala projektu 
VSS, aby sa rýchlo rozbehol, 
poskytovala rozhovory, 
nechala nazrieť do svojej 
dušičky celé Slovensko. Prvá 
parochňa putovala práve jej. 
Na jej výrobu boli použité 
vlasy od minimálne štyroch 
ľudí, ktorí sa do projektu 
zapojili.

„Kamarátky mi stále vraveli, že v mojich vlasoch sa skrývajú schopnosti a sila – verím, že teraz 
táto sila pomôže niekomu prekonať zákernú chorobu… Nikdy som nemala krátke vlasy, ale 
teraz prišiel čas vzdať sa pýchy pre dobrú vec. Ten úžasný pocit stojí za to! 
 Treba to zažiť a pochopíte.“ Juliánka Fučková



roZhovor

ZuZana VačkoVá 

„Každý deň 
ma robí šťastnou niečo iné“ 

Zuzana Vačková je podľa 
horoskopu „Vodnár“. O ženách  
v tomto znamení sa hovorí, že 
sú zábavné, šarmantné  
a zaujímavé. Zuzana je určite 
jednou z nich . Je rodená 
Nitrianka, skúsená slovenská 
herečka a dabérka. Ako dieťa 
túžila byť lekárkou. Hviezdy 
to však zariadili inak, a tak 
namiesto jednej šikovnej 
lekárky má tento svet o jednu 
sympatickú a talentovanú 
herečku viac . Jej tvár si 
väčšina ľudí spája so seriálom 
Panelák, nedávno sa však stala 
aj tvárou reklamnej kampane 
na podporu myšlienky 
transplantácií a darcovstva 
orgánov. 

Čím ste túžili byť ako dieťa? 
Túžila som byť lekárkou. Naozaj. To ma držalo 
ešte aj na strednej škole, len potom mi akosi 
ušla chémia… skrátka som ten vlak nedo- 
behla a v herectve sa mi už darilo, tak je zo mňa 
herečka. 

Ako vyzerajú vaše prípravy  
na Vianoce? ostane vám popri 
pracovných povinnostiach čas aj  
na pečenie a vianočnú výzdobu, alebo to 
u vás, ako v mnohých zaneprázdnených 
domácnostiach, „riešia“ babky? 
Každý rok nakupujem nové dekorácie, kopec 

drobností, ktoré pomáhajú dotvoriť atmosféru. 
A pár dní pred Vianocami vždy pozývam ku mne 
na pečenie moje kamarátky. Zíde sa nás tak 8 – 
10, od rána pečieme, veľa sa nasmejeme a večer 
si prídu muži po svoje šikovné ženy, posedíme  
a pred polnocou sa spokojní a šťastní lúčime. 

Máte obľúbený recept, ktorým vždy 
potešíte svoju rodinku počas Vianoc?
Taký typický vianočný koláč u nás sa volá šted- 
rák. Je to koláč, kde je iba trošku cesta a ozaj 
štedro je tam tvarohu, maku, orechov a lekváru. 
Vždy si zaň vyslúžim od rodiny veľké uznanie  
a pochvalu.

roZhovor
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Správne znenie tajničky z predchádzajúceho čísla časopisu 
Partnerstvo: „na poisťovni záleží“
Vyžrebovaní výhercovia:
1. cena: Balíček krémov na ruky od Galderma – Spirig: 
Protektívny krém Excipial Protect s regeneračným krémom 
Excipial Repair vyhrala pani dana Polakovičová z Bratislavy. 
2. cena: Balíček vitamínov „Imunita a trávenie“ vyhral pán 
Ján Smrečanský z Trenčína.

Ceny, ktoré venovali naše kolegyne z Call centra, nájdete 
na strane 20. 

Poistenci VšzP, ktorí správne vyplnia tajničku, budú 
zaradení do žrebovania o nasledujúce ceny:
1. cena: Balíček dentálnej hygieny CURAPROX od Curaden 
Slovakia s.r.o
2. cena: Balíček krémov na ruky od Galderma – Spirig: 
Protektívny krém Excipial Protect s regeneračným krémom 
Excipial Repair
3. cena: Súprava reklamných predmetov od VšZP 

Správnu odpoveď pošlite do 20. 2. 2016 na adresu: Všeobecná 
zdravotná poisťovňa, a.s., Generálne riaditeľstvo, Referát 
komunikácie, Mamateyova 17, P. O. BOX 41, 850 05 Bratislava 55. 

Meno a priezvisko: Dátum narodenia:

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 31.12.2016. Tento súhlas môže dotknutá osoba odvolať 
vo VšZP. Viac informácií na www.vszp/tajnicka, kde môžete 
vyplniť krížovku aj elektronicky.

roZhovor

Vaše deti majú „rozprávkové“ mená 
Maruška a Jakub. Podľa čoho ste ich vyber-
ali? 
Áno, sú to mená z rozprávok. Jakub sa volá Jakub, 
lebo sme na škole hrali predstavenie – rozprávku 
Jakubko a Viktorka. Ja som hrala Viktorku a moja 
študentská láska, otec môjho syna, hral Jakubka. 
Tak sa mi to meno zapáčilo, že som nezaváhala, 
keď prišiel na svet. A Maruška je vlastne „obyčaj- 
ná“ Mária, ale voláme ju rozprávkovo Maruška, 
dúfajúc, že bude taká dobrá a trpezlivá ako tá 
rozprávková… či sa to nám to darí, zatiaľ neviem 
posúdiť… 

Cvičíte 5-krát týždenne, nájdete si čas  
na cvičenie aj počas Vianoc? 
Ale tak to hádam nie. Počas Vianoc mame iný pro-
gram ako cvičenie. Ale je pravda, že po vianočných 
sviatkoch už stepujem pred fitkom, kedy ho 
konečne otvoria. 

Umelý alebo „živý“ vianočný stromček? 
Živý!!!

Aký najkrajší vianočný darček ste kedy 
dostali? 
Magnetofón. Keď som mala asi 11 – 12 rokov, 
dostala som môj prvý magnetofón na kazety. 
Dodnes si ten moment pamätám. 

Čo by vás na Vianoce najviac potešilo?

Z darčekov asi nič. … alebo potom niečo mega! 
(auto, cesta okolo sveta… :-). Ale najviac pohoda. 
A šťastné deti. 

Máte nejakú špeciálnu tradíciu, ktorý nikdy 
na Vianoce nevynecháte? 
Večera je u nás klasická. Nič výnimočné nerobíme. 
Ale nevynechala by som to predvianočné pečenie. 
Aj keď po ňom vždy 2 dni upratujem celý dom. Ne-
vadí. 

Čo nesmie nikdy chýbať na vianočnom 
stole?
Oblátky, cesnak, med, jabĺčka, kapor, šalát a štedrák. 

Ste jednou z tvárí kampane zameranej 
na podporu darcovstva orgánov a trans-
plantácií. Ako ste sa k tejto aktivite 
dostali a kde ste o nej prvýkrát počuli? 
Nad touto otázkou som sa zamýšľala už dávnej- 
šie bez toho, aby som vedela, že existujú nejaké 
organizácie, ktoré s tým pracujú. A keď ma na tú 
kampaň oslovili, bola som poctená. Som hrdou 
súčasťou tejto informačnej kampane. 

najkrajšia vec, ktorú pre vás niekto urobil? 
Bolo to dávno. Po náročnom dni som prišla domov, 
on si ku mne sadol a pomasíroval mi nohy. Ale tak 
naozaj, pozorne, nielen aby sa nepovedalo. To bolo 
krásne. 

Čo pre vás znamená šťastie?
To neviem. Každý deň ma robí šťastnou niečo iné. 
Asi keď sú spokojné moje deti. A keď sme zdraví.  
A keď sa smejeme! 

Je nejaká vec, ktorú by ste na sebe zmenili? 
Nemenila by som nič. 

Je niečo, čo vám sudičky zabudli nadeliť 
do vienka? 
Systematickosť. … veď aj na tieto otázky vám 
odpovedám pár hodín pred vašou uzávierkou, 
napriek tomu, že ste mi ich poslali pred viac ako 

Podpis:
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