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„Moje tri ženy si so mnou môžu 
robiť, čo len chcú“

VIANOCE
SÚ, KEĎ...



Vianoce sú keď…
… keď sme s tými, 
s ktorými nás spájajú 
neviditeľné putá lásky… 
keď sa svojich blízkych 
dotýkame srdcom… keď 
sa obdarúvame svojou 
prítomnosťou, pozor-
nosťou, láskou… keď 
spolu s nimi zdieľame tie 
magické okamihy, ktoré 

sú prísľubom nádeje a potvrdením zmysluplnosti nášho 
bytia… keď domov je to najkrajšie miesto na svete… 
a keď to tam vonia koláčikmi a vianočnou kapust-
nicou… Zabudla som na niečo podstatné? Skúste 
si teda aj vy, aspoň v duchu, doplniť odpoveď 
na anketovú otázku, vďaka ktorej vám vo vianočnom 
čísle Partnerstva čo-to o „svojich“ Vianociach prezradia 
niektoré známe osobnosti. Ale trúfam si odhadnúť, že 
odpovede budú svojím významom asi veľmi podobné.
Nezabudnuteľné Vianoce sú tiež súčasťou príbehu 
našej poistenky Daniely. Pred 21 rokmi podstúpila ako 
prvé dieťa na Slovensku transplantáciu kostnej drene. 
Po mesiacoch náročnej liečby a úspešnej transplantácii 
s prívlastkom „prvá“ ju dva dni pred Vianocami pustili 
z nemocnice domov. A potom neverte, že vianočné 
priania sa plnia… Bol to ten najkrajší vianočný darček, 
aký dostala… byť opäť doma s rodinou.
Vianocami „vonia“ aj naša pravidelná rubrika „Tipy pre 
vás“. Tentoraz v nej nájdete recepty na niektoré typické 
vianočné polievky a tiež recept na zdravú raw vianočnú 
kapustnicu pre tých, ktorí radi skúšajú niečo nové. 
A ak to počas vianočného hodovania s kalóriami aj 
trochu preženiete, poradíme vám, ako ich rýchlo spáliť. 
Chôdze a behu sa totiž nemusíte vzdať ani počas chlad-
nejších dní, aj keď pri nich platia v zime isté obmedze-
nia, stačí dodržiavať pár základných pravidiel. 
Zrejme už tušíte, že fotografia na titulnej strane je 
avízom na rozhovor s naším úspešným olympio- 
nikom Matejom Tóthom. Chcete vedieť, v koľkých me- 
siacoch začal chodiť najrýchlejší chodec sveta? Aj túto 
informáciu máme pre vás „z prvej ruky“.  

Milí priatelia,
verím, že tradície, symboly a posolstvá blížiacich sa 
vianočných sviatkov naplnia vaše domovy láskou, 
pokojom, zdravím a radosťou. Aby aj tieto Vianoce bol 
domov pre vás tým najkrajším miestom na svete…
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VIANOCE SÚ, KEĎ... 
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AKTUALITY

Zdena Studenková,
herečka 

Vianoce pre mňa, na rozdiel od mnohých 
ľudí, nikdy nie sú stresom. Milujem dávať 
darčeky a tie zhŕňam už od septembra a po-
tom som veľmi milo prekvapená, ako som 
na ten deň pripravená. Asi o mne viete, že 
som vášnivá kuchárka, a tak sa na ten čas 
teším aj pre tie chvíle nad hrncami, keď si 
pustím naplno cédečko so sentimentálny-
mi, chronicky známymi „slaďákmi“ a varím 
a pečiem a varím a pečiem… Myslím si, že 
rituály sú pre život veľmi dôležité a z ta-
kýchto spomienok si každý človek nakoniec 
vyskladá vo svojej mysli a duši ten najkrajší 
obraz o sebe, o svojich blízkych, o svojom 
živote. Sú to veľmi dôležité záchytné body 
v našom rýchlom, hektickom čase. Tešme sa 
na ne! Prežime krásny čas Vianoc v pokoji.

TRANSPARENTNE VšZP
Klikli ste si už na nový banner na našej 
internetovej stránke? Viete, čo všetko 
nájdete na novom portáli „Transparentne 
VšZP“ a prečo sme ho zriadili?

Pretože otvorenú komunikáciu 
s verejnosťou považujeme za základný 
predpoklad dôveryhodnosti, o ktorú sa 
uchádzame aj prostredníctvom tohto 
portálu. Presné, prehľadné a zrozumiteľné 
informácie „z prvej ruky“ vnímame ako 
jeden z dôležitých nástrojov na zvýšenie 
verejnej kontroly a transparentnosti.

„Transparentne VšZP“ je nový komuni-
kačný kanál, prostredníctvom ktorého vám 
chceme ponúknuť viac informácií, detailnejšie 
prehľady, analýzy i hodnotenia, ktoré budeme 
priebežne aktualizovať a dopĺňať. Informácie 
sú prehľadne rozdelené do štyroch základných 
oblastí: Ekonomické a štatistické ukazovatele, 
Zmluvy, Pre verejnosť a VšZP „on-line“. Kliknite 
si na jednotlivé záložky a z ich obsahu si vy-
berte, čo vás zaujíma. Chcete napríklad vedieť, 
koľko poistencov VšZP je zaradených na čaka-
cej listine v konkrétnej nemocnici? Zaujíma vás 
podrobný prehľad verejných obstarávaní, ktoré 
VšZP zrealizovala? Alebo chcete vedieť, na čo sa 
nás občania a inštitúcie pýtajú v rámci zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám? Klikaj-

te, vyberajte, čítajte a dajte nám vedieť, aké 
informácie na „Transparentne VšZP“ vás zaujali 
najviac. Vašu odpoveď pošlite na adresu redak-
cie VšZP, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava 
a označte heslom „Transparentne VšZP“.  Jedné-
ho z vás, ktorí sa s nami do 15. 2. 2017 pode-
lia o svoj názor, odmeníme malým darčekom 
v podobe súpravy zubných kefiek a šálky. Meno 
výhercu uverejníme v časopise Partnerstvo 
1/2017.

Meno a priezvisko:

Adresa bydliska:

E-mail:

Vaše postrehy a pripomienky:

Podpis:

Poistenci VšZP, ktorí sa podelia o svoj názor, budú zaradení 
do žrebovania o súpravu zubných kefiek a šálku.

Súťažiaci súhlasí so spracovaním osobných údajov prostredníctvom VšZP s cieľom vylosovania súťaže v rozsahu meno, priez-
visko, adresa, e-mail, a to na čas určitý – do 31. 6. 2017. Tento súhlas môže dotknutá osoba odvolať vo VšZP.
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Matej Tóth,
Olympijský víťaz v chôdzi na 50 km 

… sme rodinka v pokoji spolu pri vianočnom 
stole, s radosťou v očiach detí pod strom-
čekom a modlitbičkou k Ježiškovi. Pre mňa sú 
dôležité dve veci – pokoj a radosť.

Štefan Modrič,
moderátor a redaktor 

„Vianoce sú, keď si na ďalšie ráno nemusím 
nastaviť budík, ktorý v mojom prípade občas 
zvoní aj v čase, keď sa väčšina z nás ešte len 
obracia na druhý bok. Vianoce sú, keď sa ne-
môžem dočkať večera a chvíle, keď obdarujem 
svojich najbližších, a, samozrejme, chvíle, keď 
sa vrátim domov z lyžovačky a v dome rozvo-
niava vianočná kapustnica. Mám to šťastie, že 
Vianoce trávim väčšinou v mojom rodnom Po-
prade, kde vďaka blízkosti Vysokých Tatier nie 
je núdza o sneh a tú pravú atmosféru. Zároveň 
musím povedať, že Vianoce sú tiež dni ako 
všetky ostatné. Každý deň si totiž uvedomu-
jem, že som šťastný, a ďakujem za svoje zdravie 
a zdravie svojich blízkych. Vianoce tieto pocity 
len umocňujú.“

Eva Pavlíková,
divadelná a muzikálová 
herečka 

Vianoce sú, keď… sme spo-
lu celá rodina… keď byt 
vonia ihličím a vanilkou… 
keď je pohoda a nemusíme 
sa nikam ponáhľať… Keď 
viem, že ľudia okolo mňa 
ma ľúbia… keď sú jednodu-
cho Vianoce so všetkým, čo 
k nim patrí. 



AKTUALITY AKTUALITY

PREVENCIA POD KONTROLOU POZNÁME VÝHERCOV SÚŤAŽE 
ZA PREVENTÍVNU PREHLIADKU 
DOVOLENKA

Viete, kedy ste boli naposledy na preventívnej prehliadke a kedy máte 
nárok na ďalšiu prehliadku hradenú z verejného zdravotného poistenia? 
Už si to nemusíte pamätať, urobíme to za vás. S novou službou 
v ePobočke tak môžete mať pod kontrolou nielen účty za svoje zdravie, 
ale i prevenciu.

Ako? Stačí mať aktivovanú eSlužbu „Poiste-
nec“ a v menu „Zdravie“ si vyhľadať informáciu 
o konkrétnej preventívnej prehliadke, ktorá 
vás zaujíma. Napríklad, aké vyšetrenia by mali 
byť jej súčasťou, ako často je daná prehliadka 
hradená z verejného zdravotného poistenia 
a kedy ste ju podľa údajov v našom informač-
nom systéme absolvovali naposledy. Na jed-
nom mieste tak rýchlo a jednoducho získate 
presné a spoľahlivé informácie o preventívnych 
prehliadkach, ktoré vám Všeobecná zdravotná 
poisťovňa uhradí.

A to nie je všetko. Samozrejmosťou je aj pripo-
menutie preventívnej prehliadky. Ak ste neab-
solvovali preventívnu prehliadku, na ktorú vám 
vznikol nárok, automaticky vám ju pripome-
nieme zaslaním mailovej notifikácie a správy 
do schránky správ. Ak si však neželáte, aby sme 
vám tieto informácie zasielali automaticky, túto 

službu si môžete v ePobočke jednoducho sami 
vypnúť. 
Preventívne prehliadky sú dôležitou súčasťou 
starostlivosti o vaše zdravie. Preto aj nám záleží 
na tom, aby ste ich pravidelne absolvovali. Nič 
vás nestoja a môžu vám zachrániť život.

Zapojili ste sa do 11. ročníka našej 
súťaže „ Za preventívnu prehliadku 
dovolenka“?  Možno aj vaše meno 
figuruje v zozname výhercov 100 
cien. 

Ste medzi nimi? Tu sú mená výhercov 
prvých troch cien:
1. cenu: Exkluzívnu dovolenku vo fascinujú-
com Ománe na jar 2017 od CK Hydrotour vyhral 
Jaromír Skirkanič, Bratislava
2. cenu: Luxusný týždňový kúpeľný pobyt 
MEDICAL GOLD pre dvoch od kúpeľov Dudince 
vyhrala Jarmila Skyvová, Sučany
3.  cenu:  Luxusný týždňový wellness pobyt 
pre dvoch vo Wellness Hoteli Chopok **** vy-
hrala Gabriela Čákyová, Švabovce

Srdečne blahoželáme!

Jozef Mikuláš z Novák si vďaka výhre v pred-
chádzajúcom ročníku súťaže užil tohtoročnú 
dovolenku na gréckom ostrove Korfu. Do súťa-
že ho prihlásila manželka po tom, ako absolvo-
val preventívnu prehliadku u zubára. 

A tu je foto ako dôkaz 

Vyhrali ste?

Zapojili ste sa do našej súťaže, ktorú sme 
vyhlásili v predchádzajúcom čísle Partner-
stva?  Vašou úlohou bolo správne odpovedať  
na anketovú otázku: „Uhrádza VšZP svojim 
poistencom protónovú liečbu“? Správna od-
poveď bola „ÁNO“. Výhercom knižky „Sendvi-
če na zdravie!“ sa stal Cyril Hrašna 
zo Žiliny. Srdečne blahoželáme, 
želáme veľa zábavy pri skúšaní 
nových receptov a dobrú chuť. 

VÝHERCOVIA 

SÚ NA STRÁNKE

WWW.VSZP.SK

„Krásny ostrov, super dovolenka, po-
časie vyšlo na jednotku. Bol som spolu 
s ocinom, ktorý bol na takejto All In-
clusive dovolenke prvýkrát. Manžel-
ka bola v tom čase totiž v poslednom 
štádiu tehotenstva, a tak som zobral 
ocina, s ktorým sme prežili peknú do-
volenku.“ 

Minuloročný výherca hlavnej ceny.



AKTUALITY AKTUALITY

VIETE, ČO TREBA UROBIŤ, AK STE 
ZMENILI ZDRAVOTNÚ POISŤOVŇU?
Zmenili ste od 1. januára 2017 zdravotnú poisťovňu? Nezabudnite, že 
vám z toho vyplývajú  povinnosti, ktoré si musíte splniť  
do 8. januára 2017. 
Poistenec, ktorý je zamestnancom, je povin-
ný oznámiť zamestnávateľovi počas trvania 
zamestnania zmenu príslušnej zdravotnej po-
isťovne do ôsmich dní odo dňa každej zmeny 
príslušnej zdravotnej poisťovne; ak je zamest-
nancom u viacerých zamestnávateľov, je po-
vinný uvedené skutočnosti oznámiť každému 
zamestnávateľovi.

Z VAŠICH LISTOV
Aj v tomto roku sa na našom redakčnom stole ocitla pekná kôpka vašich listov 
a e-mailov, za ktoré sa vám chceme veľmi pekne poďakovať. Vážime si, že sa 
s nami delíte o svoje skúsenosti, pocity, ale i trápenia či želania. Sú pre nás 
nielen inšpiráciou pri tvorbe Partnerstva, ale i potvrdením zmysluplnosti našej 
práce. Ďakujeme.

Dovoľte mi, prosím, aby som vám vyjadril 
poďakovanie za starostlivosť. Som pacient, 
ktorý prežil ako jediný na Slovensku myeo- 
lickú leukémiu akútnu lymfoblastovú. Mal 
som žiť len 6 týždňov a vďaka vám aj le-
kárskemu tímu hematológov v Banskej 
Bystrici a pani doktorke Králikovej som pre-
žil 10 mesiacov na liečbe, ktorá ešte na Slo-
vensku nebola poskytnutá žiadnemu pa-
cientovi, a následne ešte aj transplantáciu 
krvotvorných buniek. Ste jediná zdravotná 
poisťovňa na Slovensku, ktorá má takéhoto 
pacienta, a myslím, že aj môžete byť hrdí na 
úspech tejto liečby. Prispeli ste do mozaiky, 
ktorá mi zachránila život, a za to vám patrí 
veľké ĎAKUJEM. Taktiež ste prispeli k vy-
tvoreniu novej „cesty“ na liečbu a dali veľkú 
nádej na život aj iným pacientom. Takže 
opäť veľké ĎAKUJEM.  (Váš verný a spokoj-
ný poistenec Robert Virág)

Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať 
za nečakane rýchle vybavenie prihlásenia no-
vého poistenca. Naša žiadosť bola vybavená 
za menej ako celé 4 pracovné dni aj s poda-
ním a odoslaním obojstranného zdravotné-
ho preukazu. Myslím, že toto je vzhľadom 
na dnešný byrokratický svet neskutočná rý- 
chlosť. Takéto promptné vybavenie si zaslúži 
minimálne pochvalu. Som si vedomá toho, 
že klient zašle spätnú väzbu najmä v prípade 
negatívnej skúsenosti, aj keď to nie je vždy 
zapríčinené zamestnancom. Preto sme sa 
rozhodli, že vám napíšeme. Veľmi pekne ďa-
kujeme.
(rodina Švedová, Košice)

Váš časopis je mojou „srdcovkou“, vždy tam náj-
dem niečo nové, zaujímavé a poučné. Len ško-
da, že nevychádzate častejšie. A rada skúšam aj 
vaše recepty, z ktorých sa teší hlavne moja do-
spievajúca dcéra, ktorá sa stará o svoju „figúru“. 
 (Malíková, Košice)

Aj vďaka vám a liečbe v NRC Kováčová, ktorú 
ste promptne zabezpečili, dnes moja dcéra 
chodí a dokonca začala študovať na vysokej 
škole. V mene celej rodiny vám veľmi pekne 
ďakujem a želám krásne a požehnané Vianoce. 
(vďačná poistenka Daniela M. z Piešťan)

Rád by som sa vám poďakoval za ocho-
tu, ústretovosť a láskavosť pri vybavo-
vaní kúpeľného pobytu hlavne vašim 
kolegyniam z pobočky v Prešove, ktoré 
mi boli veľmi nápomocné. (Andrej)

Ste iní a „in“, tak nech vám to aj vydrží. Privítala 
by som viac strán a viac príbehov vašich pois-
tencov. (M. Balážová, Žilina)

Náš tip!

Poistencom, ktorí zmenili zdravotnú pois-
ťovňu, odporúčame overiť si, či majú voči 
predchádzajúcej zdravotnej poisťovni 
splnené všetky náležitosti, keďže odcho-
dom zo zdravotnej poisťovne 
sa klient nezbavuje povinností 
za obdobie, počas ktorého bol 
jej poistencom.

Od 1. januára 2017 sa očakávajú  legislatívne zmeny, na základe ktorých 
majú poistencom pri zmene zdravotnej poisťovne zaniknúť viaceré doterajšie 
povinnosti: Poistenci už nebudú musieť:

–   preukázateľne vrátiť preukaz poistenca a európsky preukaz zdravotného poistenia    
     do svojej pôvodnej poisťovne;
–   oznámiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má poistenec 
     uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zmenu zdravotnej 
     poisťovne; 
–   v prípade, že poistenec je samostatne zárobkovo činnou osobou, v prípade 
     zmeny zdravotnej poisťovne písomne vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni 
     výšku preddavku na poistné.

V čase uzávierky nášho časopisu ešte táto zmena nebola definitívne schválená v NR 
SR. O aktuálnych povinnostiach vyplývajúcich z legislatívnej zmeny od 1. 1. 2017 vás 
budeme informovať na stránke www.vszp.sk.
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Ako chutia Vianoce
Rozhodli ste sa tento rok upustiť od vašej tradičnej vianočnej polievky 
a prekvapiť svojich blízkych niečím novým? Vyskúšajte naše polievkové 
tipy s vôňou Vianoc. Okrem klasickej hubovej a šošovicovej na vás čaká 
aj netradičný recept na raw kapustnicu plnú vitamínov. A nielen to. 
Pre našich čitateľov prezradila svoj tajný recept na vianočnú polievku 
aj herečka Eva Pavlíková.

Nežná rybacia polievka od Evy Pavlíkovej

Aj napriek tomu, že herečka Eva Pavlíková bola zvyknutá zo svojho 
detstva na vianočnú kapustnicu, učarovala jej rybacia. Recept má 
od svojej svokry a pripravuje ju svojej rodine každé Vianoce. 

Ingrediencie:
2 – 3 hlavy z kapra + chvosty, bobkový list, 1 cibuľa, čierne a nové ko-
renie, soľ, vegeta, 3 ks mrkvy, 3 ks petržlenu, 1 zeler, 1 kaleráb, 1 – 2 
sladké smotany na varenie, ½ citróna, 1 lyžička paradajkového pretlaku, 
2 lyžice cukru, maslo

Postup:
V jednom hrnci si pripravíme silný hustý vývar z 2 až 3 hláv a chvostov z kapra. Hlavy 
kaprov predtým umyjeme, vyberieme oči a žiabre, inak by polievka zostala horká. Do toh-
to vývaru pridáme 1 cibuľu a podľa chuti bobkový list, ve-
getu, soľ, čierne a nové korenie. 
V druhom hrnci podusíme na masle najemno na-
krájanú zeleninu, postupne pridáme scedený 
vývar z rybacích častí. Z uvarených ryba-
cích častí vyberieme mäsko, ktoré dáme 
tiež do polievky. Pridáme 1 – 2 sladké 
smotany na varenie, kolieska citrónu, 
2 lyžičky cukru, vegetu a 1 lyžičku 
paradajkového pretlaku. Na záver 
môžeme ešte dochutiť citrónom 
a polievka má potom príjemnú slad-
kokyslú chuť.
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VšZP ZÍSKALA ĎALŠIE OCENENIA
Hovorí sa, že úspech praje pripraveným. Potvrdzuje to aj vynikajúce umiestnenie 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne na dvoch prestížnych odborných podujatiach, kde 
sme dokázali, že patríme medzi najlepších na Slovensku. Získané ocenenia sú dobrou 
správou nielen pre nás, ale i pre našich klientov.  Sú totiž výsledkom našej snahy  
zjednodušiť a zefektívniť našu vzájomnú komunikáciu a prinášať vám nové, moderné 
a kvalitné služby.

VšZP víťazom súťaže Cena ITAPA
Na prestížnom medzinárodnom kongrese 
ITAPA 2016,  ktorý je zameraný na podporu 
a propagáciu najnovších eGovernment trendov 
a riešení v oblasti digitalizácie spoločnosti nie-
len zo Slovenska, ale aj z celého sveta, získala 
VšZP 1. miesto. V kategórii Nové služby pre ob-
čana zvíťazila s projektom „Online prepojenie 
s registrami Informačného systému verejnej 
správy – časť Register fyzických osôb“. Reali-
zácia tohto projektu s využitím informačných 
a komunikačných technológií znamená novú 
kvalitu služieb pre klientov i zamestnancov 
VšZP. Čo konkrétne im prinesie  online prepo-
jenie registra VšZP s Registrom fyzických osôb 
(RFO) Ministerstva vnútra SR? V budúcnosti, 
už klienti nebudú musieť oznamovať zmenu 
svojich údajov evidovaných v RFO aj VšZP.  Sta-
čí, keď ju oznámia na niektorom z pracovísk 
verejnej správy, napr. na matrike a vďaka RFO 

VšZP v prvej trojke 
na konferencii „Projektový 
manažment 2016“
Projekt „Online prepojenie s registrami 
informačného systému verejnej sprá-
vy – časť register fyzických osôb“ sa do-
stala aj do trojice najlepších projektov 
na Slovensku na konferencii „Projektový 
manažment 2016“. Po minuloročnom 
1. mieste, keď sa s projektom ePobočka 
stala „Projektom roka 2015“, je to ďalší 
úspech, na ktorý sme hrdí.

už poisťovňa zmenu dostane automaticky. Vý-
hody tohto online prepojenia bude možné na-
plno využívať po schválení novely zákona, ktorý 
upravuje oznamovacie povinnosti klientov voči 
zdravotnej poisťovni.

Cenu ITAPA prebral generálny riaditeľ  VšZP 
Miroslav Kočan.



TIPY PRE VÁS 

Tradičné Vianoce, kapustnica. Nie však taká, na akú ste zvyknutí. Netreba ju variť 
– stačí len nasekať, namarinovať a zjesť.  Najlepšie na tom je, že na druhý deň si 
ju môžete prihriať. Nebude už surová, ale vegánska. Tento recept je tiež výborným 
tipom pre tých, ktorí nekonzumujú mäso. A hlavne chutné riešenie, ako dodržať 
zvyky a nebyť za čiernu ovcu.  Henrieta Peškovičová, lektorka varenia, si spomína 
na to, ako skúšala tento recept po prvýkrát. Bála sa do nej dať huby. Zistila však, že 

keď šampiňóny marinujete v tamari omáčke, dostanú chuť, ktorú si naozaj zamilujete. Ak obľubu-
jete chute viacerých ingrediencií, možno vám napadne aj vylepšenie, ako napríklad postrúhaná 
cvikla marinovaná v balzamiku a pod. 

Ingrediencie:
0,5 kg nasekanej bielej kyslej kapusty, 6 väčších 
šampiňónov, 2 dl tamari omáčky (alebo iná sójo-
vá), 1 zrelá mrkva, červená paprika, 4 strúčiky ces-
naku, 4 sušené paradajky, sušená paprika, sušené 
slivky, 1 PL miso pasty, bobkový list, čierne korenie
        
Postup:
V mixéri vymixujte trochu kapusty, mrkvu, 
1 PL tamari omáčky, miso pastu, cesnak, 
červenú papriku, paradajky a sušenú 
papriku. Vymixovanú zmes vlejte 
do drobnejšie nasekanej kapusty 
a nechajte pôsobiť 1 – 2 hod.  
s bobkovým listom a čiernym 
korením. Medzitým nakrájaj-
te huby natenko (používajte 

len šampiňóny, portobello 
alebo vraj aj šitake sa dajú 

jesť surové). Namarinuj-
te ich v tamari omáčke. 
Po dvoch hodinách 
huby zlejte a vmiešajte 
do kapustnice. Tak a je 
to hotové.  

TIPY PRE VÁS 

Tradičná šošovicová polievka

Ingrediencie:
330 g šošovice, 120 g sušených sli-
viek, 120 g sušených hríbov, 3 PL po-

lohrubej múky, 1 kyslá smotana, soľ, 
bobkový list, cukor, nové korenie, celé 

čierne korenie, olej, ocot

Postup:
Deň pred tým, ako začneme polievku pripravo-

vať, si do vody namočíme šošovicu, slivky a hríby. 
Na druhý deň dáme túto zmes (šošovicu, hríby, sliv-

ky) variť, pridáme olej a koreniny. Z kyslej smotany, múky 
a vody pripravíme zátrepku a zahustíme. Podľa chuti pridáme 
soľ, cukor, korenie a ocot.

Hubová polievka

Ingrediencie:
400 g zemiakov, 1 klobáska, 150 g 
čerstvých húb, 50 g sušených húb, 
1 smotana na varenie, vegeta, 
1 PL hladkej múky

Postup: 
Do hrnca s vodou dáme 
variť nakrájanú klobásku 
a zemiaky, postupne pridá-
vame aj hríby. Ak sú zemia-
ky uvarené, pridáme smo-
tanu na varenie, v ktorej je 
rozmiešaná hladká múka. 
Dochutíme vegetou a za-
želáme dobrú chuť. 
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ePOBOČKA – NOVINKA
PRE ZAMESTNÁVATEĽOV
Ste zamestnávateľ, pre ktorého je čas vzácny? Určite oceníte ďalšiu 
službu v ePobočke, ktorú sme sprístupnili v októbri 2016.

Ak máte aktívnu eSlužbu ZAM Prehľad alebo 
ZAM Komplet, môžete si plniť svoje oznamova-
cie povinnosti už aj z pohodlia vášho domova 
alebo kancelárie.
Nová služba pre klientov ePobočky prináša 
zjednodušené plnenie zákonných oznamova-
cích povinností a nahlasovanie údajov, ktoré 
VšZP eviduje vo svojom informačnom systéme. 

V ePobočke má zamestnávateľ možnosť oznámiť nové, 
prípadne aktualizovať už oznámené údaje: 
•    Názov platiteľa 
•    Adresa sídla platiteľa, adresa prevádzky alebo    
      korešpondenčná adresa
•    Bankové spojenie
•     Výplatný termín
•     Kontaktná osoba

Informácia o zapracovaných zmenách je zasie-
laná klientovi notifikačným e-mailom a súčasne 
je uložená aj v schránke správ. V prehľade Zo-
znam zamestnancov má zamestnávateľ uvede-
nú informáciu, či má jeho zamestnanec nárok 
na zníženú sadzbu poistného na základe uzna-

nej zníženej pracovnej schopnosti. Táto infor-
mácia poskytuje zamestnávateľovi relevantný 
údaj pre správne vykazovanie sadzby poistné-
ho a preddavkov za svojich zamestnancov.

PRVÝKRÁT SME ZÚČTOVALI 
ODPOČÍTATEĽNÚ POLOŽKU
Tohtoročné ročné zúčtovanie poistného (ďalej 
len „RZ“) za poistencov VšZP prinieslo zmenu – 
prvýkrát sme zúčtovávali nárok na odpočítateľ-
nú položku viac ako 460 000 poistencom. Z toh-
to dôvodu stúpol počet poistencov, za ktorých 
VšZP vykonávala RZ v porovnaní s minulým 
rokom o 114 % na viac ako 788 000 poistencov.

Poistencom a platiteľom sme poslali výsledky 
RZ s celkovou výškou:
- nedoplatkov v sume 56,2 mil. eur,
- preplatkov v sume 106,5 mil. eur.
Celkovým výsledkom RZ sú preplatky 
vo výške 50,3 mil. eur

Výsledky RZ si poistenci a platitelia môžu po-
zrieť aj v ePobočke. 
Poistenci, ktorí sú len zamestnancami a majú 
konto v ePobočke, okrem výsledku RZ, ktorý 
bude zúčtovaný cez zamestnávateľa, uvidia vý-
počet a podmienky vykonania RZ.

Platitelia okrem výsledku RZ nájdu aj ďalšie 
informácie:
-  vstupné údaje pre výpočet RZ,
-  výpočet RZ,
-  údaje o výške a spôsobe vrátenia preplatku,
-  údaje o výške preddavku na poistné na rok   
2017 a
-  údaje potrebné pre úhradu nedoplatku, kto-
rý je možné uhradiť aj jednoduchým načítaním 
QR kódu priamo z obrazovky. 

Zamestnávatelia majú v ePobočke detailný zo-
znam zamestnancov, ktorým bolo vykonané 
RZ, a tiež zoznam zamestnancov s odpočítateľ-
nou položkou.
Platitelia a zamestnávatelia majú možnosť 
elektronicky poslať otázku k výpočtu RZ alebo 
námietku k výsledku RZ a pozrieť si odpoveď 
na podanú otázku alebo námietku.

PRE ZAMESTNÁVATEĽOV
Zamestnávatelia, nevyhovuje vám zasielanie 
„Oznámenia zamestnávateľa“ v textovom formáte? 

Od 1. 10. 2016 môžete zasielať elektronickú 
dávku 601 – Oznámenie zamestnávateľa 
o poistencoch pri zmene platiteľa poistného 
nielen vo formáte TXT, ale už aj vo formáte 
XML. Dátové rozhranie pre XML formát 
dávky 601 môžete nájsť na stránke Úradu 
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
http://www.udzs-sk.sk/. Je len na vás, ktorú 
možnosť si zvolíte. Zmena nastala aj v štruk-
túre dávky 601 v položke č. 25 (Medziná-
rodné číslo bankového účtu – IBAN), status 
položky sa zmenil na „povinná“.

VIETE, ŽE?
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Draky sa dajú 
poraziť…
Rozprávky deťom nehovoria, že draky existujú – to oni vedia 
už dávno. Rozprávky deťom hovoria, že draky sa dajú poraziť. 
Neviem, kto je autorom týchto slov, ktoré som nedávno 
kdesi čítala, ale doslova ma „prenasledovali“ pri písaní tohto 
príbehu. My dospelí totiž dobre vieme, že zlo nemusí mať len 
podobu draka a bojovať proti nemu treba aj v skutočnom 
živote, nielen v tom rozprávkovom. Osud, žiaľ, niekedy nebýva 
fér ani voči tým najbezbrannejším, deťom… A hoci leukémia 
pripravila v útlom veku Danielu Tonkovú (dnes Bačavú) 
zo Zlatých Moraviec o bezstarostné detstvo, dnes si mladá 
mamička 3-ročného Adamka žije novú rozprávku…

DANIELKA OCHORELA, KEĎ 
MALA LEN ŠTYRI ROKY.
„Choroba sa u mňa začala nočnými bolesťami 
chrbta, najmä krížov. Mamina si najskôr mysle-
la, že som niekde spadla. Keď ma v bolestiach 
zobrali k lekárovi v Zlatých Moravciach, najskôr 
mi diagnostikovali zápal apendixu. Po týždni 
sa však bolesti opäť vrátili, a tak som s rodičmi 
išla na vyšetrenia do Bratislavy, kde mi z odbe-
ru krvi zistili akútnu leukémiu,“ hovorí. A tak sa 
začal jej boj „s drakom“, ktorého výsledok si nik 
netrúfal odhadnúť. Infúzie, injekcie, nespočet-
né vyšetrenia, chemoterapia, bolestivé odbery 
kostnej drene, vypadané vlásky, sterilné ne-
mocničné prostredie, odlúčenie od rodiny… to 
všetko bol jej detský svet, ktorý, keďže iný ne-
poznala, považovala časom za prirodzený. 
V DFNsP v Bratislave absolvovala počas nasle-
dujúceho 2,5 roka niekoľko cyklov chemotera-
pií, na lôžku i ambulantne. „O leukémii som ako 
dieťa vedela len to, že mám chorú krv a že mám 

Jediným riešením bola transplantácia kostnej 
drene, ktorá sa však v tom čase na Slovensku 
u detí ešte nerobila,“ hovorí. Do úvahy 
prichádzala Viedeň a Praha. 
Už bolo takmer rozhodnuté, že liečbu podstúpi 
v Prahe, keď sa narýchlo dobudovala Transplan-
tačná jednotka kostnej drene (TJKD) v DFNsP 

veľa bielych krviniek. Tak mi to vysvetlili rodi-
čia,“ spomína. V tom čase jej takéto vysvetlenie 
stačilo, až neskôr sa postupne dozvedala, čo jej 
vlastne je. 
Liečba chemoterapiou nakrátko zabrala. Žiaľ, 
po pol roku sa ochorenie vrátilo v ešte agre-
sívnejšej forme a Danielka už mala napadnutú 
nielen krv, ale i kostnú dreň.

„DOSLOVA ZO DŇA 
NA DEŇ NÁM Z NEMOCNICE 
VOLALI, ŽE MÁM VEĽMI ZLÉ 
VÝSLEDKY. 
V septembri som začala chodiť do školy 
a v októbri som už opäť bola v nemocnici. 

v Bratislave, kde sa Danielka dovtedy liečila. 
„Dodnes si pamätám všetky detaily a chvíle, 
ktoré sme prežili s Dankou, jej malým bra-
čekom, ktorý bol darcom, a ich statočnými ro-
dičmi, ktorí nám dali nesmiernu dôveru, hoci 
vedeli, že Danka je našou prvou pacientkou – 
spomína MUDr. Júlia Horáková, primárka TJKD. 
Transplantáciu sme urobili 20. 11. 1995, a keď 
sa kostná dreň ‚prihojila‘, prežívali sme všetci 
veľkú radosť“. Dokonca aj malá pacientka cíti-
la, že sa deje niečo mimoriadne. „Na druhý deň 
po transplantácii, keď mi brali krv, som bola 
hore od skorého rána a bola som nervózna, či sa 
to prijalo, alebo nie,“ hovorí. Jej brat Matej, ktorý 
jej daroval kostnú dreň, si z toho obdobia veľa 
nepamätá, mal totiž len štyri roky. Ale teraz, keď 
je dospelý, je rád, a ja s ním, že naši rodičia to 

„A TAK SOM S RODIČMI 
IŠLA NA VYŠETRENIA 
DO BRATISLAVY, KDE MI 
Z ODBERU KRVI ZISTILI 
AKÚTNU LEUKÉMIU.“

„JEJ BRAT MATEJ, 
KTORÝ JEJ DAROVAL 
KOSTNÚ DREŇ, SI Z 
TOHO OBDOBIA VEĽA 
NEPAMÄTÁ, MAL TOTIŽ 
LEN ŠTYRI ROKY.“
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s mojou liečbou nevzdali. Nebolo to jednodu-
ché, mnohí rodičia transplantáciu odmietajú, 
pretože sú tam všelijaké riziká… ale ja som ma-
mine a ocinovi vďačná, že mi dali život dvakrát 
– keď som sa narodila a keď súhlasili s trans-
plantáciou. Macovi, tak volám brata, tiež vďa-
čím za veľa. Aj keď to v detstve rozhodli rodičia 
za neho, viem, že dnes by sa rozhodol takisto…“ 
dodáva.

tajomstvá. Poznali sme jej prvé lásky, školské 
i pracovné úspechy, sklamania… Jej rodičia 
a malý brat, ktorý časom taktiež vyrástol, sa sta-
li súčasťou našej veľkej adoptívnej rodiny, kto-
rá sa každý rok rozrastá o nové rodiny,“ hovorí 
MUDr. Horáková. 

VIETE SI PREDSTAVIŤ, AKÉ 
NADŠENIE ZAVLÁDLO 
NA TRANSPLANTAČNEJ 
JEDNOTKE, KEĎ SA 
DOZVEDELI, ŽE „ICH PRVÉ 
DIEŤA“ ČAKÁ DIEŤA?
A ako netrpezlivo čakali na správu o narodení 
malého Adamka, ktorý prišiel na svet pred 

V STERILNOM BOXE DANKA 
OSLÁVILA 8. NARODENINY.
S tortou, ktorú nemohla ochutnať, pretože 
nebola sterilná. Tak sa s ňou aspoň odfotila. 
S maminou, ktorá bola počas prípravy i po 
transplantácii stále s ňou, s bratom a starkou, 
od ktorých ju delila zasklená maľovaná 
stena. Vďaka malej dierke v maľovke, ktorú 
si so starkou tajne urobili, sa však videli a cez 
mikrofón sa mohli rozprávať . „Zrazu bolo 
na oddelení nezvyčajne rušno, na oslavu prišli 
lekárky, sestričky, prežívali sme to spoločne… 
Tie narodeniny boli skrátka nezabudnuteľné, 
a nielen pre mňa,“ hovorí Daniela.

PO ÚSPEŠNEJ 
TRANSPLANTÁCII BOLA 
V NEMOCNICI EŠTE MESIAC 
A DVA DNI PRED VIANOCAMI 
JU Z NEMOCNICE 
PREPUSTILI.
Vianoce doma boli tým najkrajším darčekom, 
ktorý si mohla želať. A hoci kvôli imunite ešte 
dlho nemohla chodiť do školy, mala obmedzené 
návštevy a nosila masku, jej život sa pomaly 
vracal do normálnych koľají. Jeho súčasťou 
boli aj pravidelné kontroly na Transplantačnej 
jednotke. A hoci dodnes, ako sa priznáva, 
nemôže ani cítiť dezinfekčný roztok, v ktorom si 
musela umývať ešte aj zuby, vracala sa tam ako 
domov… k svojim…

troma rokmi? 
„Som vďačná, že mi bolo dopriate stať sa ma-
mou. Mnohým vyliečeným pacientom je tento 
DAR odobratý z dôvodu silnej liečby,“ hovo-
rí mladá mamička, ktorá sníva o tom, že by 
Adamkovi darovali aspoň jedného súroden-
ca. A hoci ako dieťa si strach z ochorenia príliš 
neuvedomovala, teraz má pred ním veľký reš-
pekt. „Na pravidelnú ročnú kontrolu idem vždy 
s malou dušičkou, aj keď si to nepripúšťam, ale 
po kontrole vždy cítim úľavu. Určite je to aj tým, 
že už som matka a manželka. Viem, že aj rodičia 
dodnes neradi odpovedajú na otázku, či som 
v poriadku… a veru ani ja. Radšej sa len usme-
jeme a zaklopeme o niečo tvrdé… aby sa to ne-
zakríklo…“ dodáva.

„PREŽÍVALI SME 
TO SPOLOČNE… 
TIE NARODENINY 
BOLI SKRÁTKA 
NEZABUDNUTEĽNÉ, 
A NIELEN PRE MŇA.“

„SOM VĎAČNÁ, ŽE 
MI BOLO DOPRIATE 
STAŤ SA MAMOU. 
MNOHÝM VYLIEČENÝM 
PACIENTOM JE TENTO 
DAR ODOBRATÝ 
Z DÔVODU SILNEJ 
LIEČBY.“

„S Dankou sme, samozrejme, boli naďalej 
v úzkom kontakte. Chodila na pravidelné am-
bulantné kontroly a kontrolné hospitalizácie, až 
sa z malého dievčatka postupne stávala krásna 
mladá žena. Nikdy pred nami nemala žiadne 
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S „RODINOU“ 
Z TRANSPLANTAČNEJ 
JEDNOTKY KOSTNEJ DRENE 
SA STRETÁVA MINIMÁLNE 
RAZ ROČNE.
V pravidelných letných táboroch detí, ktoré 
vďaka transplantácii dostali druhú šancu 
na život, ich rodičmi a darcami. Dnes sa už 
vlastne stretávajú celé rodiny, pretože ich 
spájajú nielen podobné osudy, ale po rokoch aj 
silné priateľské putá.
„Je to také symbolické poďakovanie všetkým, 
ktorí nás v tom nenechali samých… leká-
rom, personálu, rodine, priateľom… všetkým, 
ktorí pomáhali, ako vedeli,“ hovorí Danka. Kdesi 
v hĺbke svojej duše cíti, že svoj boj „s drakom“ 
vyhrala najmä vďaka nim…

Napriek 21-ročnému obdobiu môžem 
povedať za nás všetkých, ktorí 
na transplantačnej jednotke pracujeme, 
že každé dieťa si píše svoj vlastný 
nezameniteľný príbeh, ktorý sa nikdy 
neopakuje, a práve v tom je čaro a krása 
našej práce. Mne osobne sa pri každom 
mene transplantovaného pacienta 
vybaví okrem chorého dieťaťa aj darca, 
mama, otec, stará mama… a vôbec, 
všetky radostné i menej radostné chvíle, 
ktoré sme spolu prežili a ktoré ďalej 
prežívame v boji so zákernou chorobou. 
Som veľmi šťastná, že aj v Slovenskej 
republike môžeme chorým deťom 
transplantáciu krvotvorných buniek 
ponúknuť a realizovať. Som hrdá, že naša 
transplantačná jednotka patrí do veľkej 
skupiny detských transplantačných 
centier vo vyspelej Európe. Napriek 
tomu, že k dnešnému dňu sme vykonali 
232 alogénnych a 126 autológnych 
transplantácií, ku každému pacientovi 
pristupujeme s úctou a vážime si dôveru 
a spoluprácu ich rodičov, ktorí sa stávajú 
počas tejto liečebnej metódy našimi 
nevyhnutnými partneri.

INZERCIA

MUDr. Júlia Horáková, 
primárka Transplantačnej jednotky

kostnej drene DFNsP Bratislava

- ami -
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Matej Tóth
„Moje tri ženy si 
so mnou môžu 
robiť, čo len chcú“
Do zbierky medailí 
z vrcholových športových 
podujatí mu tento rok pribudla 
najcennejšia – olympijské 
zlato. Zaslúžene. Úspešný 
slovenský chodec už roky robí 
dobré meno nielen Slovensku, 
ale aj športu, ktorému sa 
venuje. Napriek tomu zostal, 
ako sa hovorí, nohami pevne 
na zemi. Skromný, trpezlivý, 
rozvážny a ochotný silou svojej 
osobnosti pomôcť ľuďom, 
ktorí mali v živote menej 
šťastia ako on. Tí, ktorí ho 
poznajú bližšie, tvrdia, že zlato 
má nielen v nohách, ale aj 
v srdci…

Športové úspechy – zlato Olympijské hry 
(Rio de Janeiro 2016), majster sveta (Peking 
2015), vicemajster Európy (Zürich 2014) 
Klub – VŠC Dukla Banská Bystrica
Športové vzory – Jozef Pribilinec a Robert 
Korzeniowski
Stav – šťastne ženatý, manželka Lenka, 
2 dcéry Emma (8), Nina (6)
Záľuby – rodina, záhrada
obľúbený šport – atletika, biatlon

Atletika je kráľovná športov. Čo vám „jej 
veličenstvo“ dalo do života?
Dala mi úplne všetko. Vďaka nej robím, čo ma 
baví, precestoval som celý svet, spoznal množ-
stvo skvelých ľudí a hlavne som sa zoznámil 
so svojou manželkou, sestrou môjho vtedajšie-
ho kolegu Petra Korčoka.

Koľko percent z olympijského úspechu tvorí 
tréning, koľko strava a koľko vôľa 
a skúsenosti?
To je veľmi ťažko kvantifikovať. Aj najmenší de-
tail, ktorý tvorí možno 1 % z úspechu, je nenahra-
diteľný a bez neho by som zlato nezískal. Všetko 
musí fungovať ako jeden celok. Samozrejme, 
fyzický tréning je najdôležitejší, ale pripravení 
sú všetci vynikajúco. Preto jazýčkom na váhach 
bývajú detaily – strava, psychika, skúsenosti, tak-
tika a určite aj športové šťastie. 

Na koho (čo) ste mysleli 100 m pred cieľom, 
keď ste vedeli, že budete zlatý olympijský 
víťaz?
Na moju rodinku, hlavne na moje 3 baby, ale aj 
na ostatých, ktorí ma odmalička podporovali 
v mojej kariére. A môj pozdrav išiel aj do neba 
k pánu Bohu a mojim blízkym, ktorí sú už s ním 
hore.

Ako vyzerá váš typický tréningový deň?
Veľa záleží na tom, v akom štádiu prípravy je a 
či som doma, alebo na sústredení. Taký štan-
dardný je budíček pred šiestou, pripraviť deťom 
desiatu a raňajky. Potom ich odprevadiť do školy 
a okolo 7.30 začínam cvičiť koncept DNS (dyna-
mická neuromuskulárna stabilizácia) s mojím 
fyzioterapeutom. Okolo deviatej začínam hlavný 
tréning, ktorý trvá približne do jedenástej. Po-
tom nasleduje regenerácia (masáž, vodoliečba), 
ľahký obed a už o jednej zvyknem zase cvičiť 
DNS. Okolo druhej vyzdvihnem deti zo školy, 
zanesiem ich na krúžok, ak majú, alebo ideme 
domov, pripraviť sa do školy. Poobede zvyknem 
absolvovať druhú tréningovú fázu (doma tak 
2- až 3-krát týždenne, na sústredení 5- až 6-krát). 
Večer už zvyknem mať pokoj, večera a venova-
nie sa rodinke. Spať chodím podľa povinností, 
väčšinou medzi desiatou a jedenástou.
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Myslíte si, že ste na vrchole svojich 
možností, alebo cítite, že môžete dosiahnuť 
ešte viac? Ako vidíte šancu utvoriť svetový 
rekord vo vašej disciplíne?“
Určite prežívam vrchol svojej kariéry. Vieme, že 
ešte mám nejaké rezervy, ale veľa bude záležať 
na zdraví. Aj útok na svetový rekord môže byť 
reálny, ale to by sa museli skĺbiť všetky okolnosti 
do ideálnych podmienok. Rád by som sa však 
aspoň o útok na svetový rekord pokúsil. Stále 
však tvrdím, že dôležitejšie je pripraviť sa na vr-
choly sezóny a dosahovať čo najlepšie výsledky 
na veľkých podujatiach, ako naháňať rekordy.

Z čoho sa skladá váš jedálny lístok? 
Sú to predovšetkým zeleninové šaláty a ich rôz-
ne kombinácie s rybami, mäsom, syrmi, vajíčka-
mi. Ale aj jogurty, rôzne druhy vločiek, semie-
nok, orechov. Vôbec nejem sladkosti a pečivo. 
Cestoviny, ryžu, zemiaky či kukuričnú kašu jem 
len pred ťažkými tréningami, tak 2- až 3-krát 
v týždni. Ale keď mám ľahšie obdobie, tak vôbec.

Ak predsa len dostanete chuť na sladké, 
čím ju zaháňate?
Mám veľmi rád rôzne druhy orechov a sušené 
ovocie, takže ak mám chuť si niečo zamaškrtiť, 
tak siahnem po niečom z toho.

 Úspech so sebou neprináša len slávu, ale 
aj určitú zodpovednosť, stávate sa vzorom 
pre mladú generáciu. Čo to pre vás osobne 
znamená?
Beriem to ako moju dlžobu spoločnosti. Mám za 
sebou úžasnú podporu nielen od rodiny, ale aj 
od štátu (DUKLA, SAZ, SOV), od sponzorov a re-
klamných partnerov, ale aj od bežných ľudí, ktorí 
mi fandia. Preto moje úspechy patria všetkým a 
moja účasť na rôznych projektoch, podpora det-
ských športových projektov, spopularizovanie 
športu ako takého je to najmenej, čo môžem pre 
lepší a zdravší národ spraviť.

Študovali ste žurnalistiku, myslíte si, 
že je ľahšie otázky klásť, alebo na ne 
odpovedať?
V mojom prípade určite odpovedať. Často sa ču-
dujem, akú novú otázku alebo niečo nové môžu 
novinári na mňa vymyslieť. Ja by som sa seba už 
nemal čo opýtať. 

Chcete sa v budúcnosti tejto profesii 
venovať, alebo zostanete verný športu?
Žurnalistika je jedna z alternatív, ktorej by som 
sa chcel po skončení športovej kariéry venovať. 
Úplne ideálne by bolo zostať aj pri športe, takže 
športová žurnalistika by ma asi bavila.

Doma ste obklopený samými ženami. Proti 
akým ženským zbraniam ste bezbranný?
Moje 3 ženy si so mnou môžu robiť, čo len chcú. 
Samozrejme, snažíme sa naše deti vychovávať 
spolu s manželkou, ale deti vedia, že ja som ten 
mäkší a vedia, ako na mňa. Aj keď klipkanie očí 
našej malej herečky Ninky už nezaberá, skôr ma 
rozosmeje. 

Na čo alebo na koho máte slabosť?
Určite na moje dcérky a manželku. Nadnese-
ne povedané, keby luskli prstami, že už ne-
chcú, aby som športoval, tak hneď končím. Aj 
keď ma šport baví, aj keď mám zodpovednosť 
voči celému Slovensku, tak oni sú pre mňa  
najdôležitejšie na svete. Ale môžete byť pokojní, 
mám v nich obrovskú podporu a toto by nespra-
vili. Pokiaľ ide o veci, mám slabosť na elektro-
techniku a autá. Ale skôr na informácie o nich, 
ako by som musel každú chvíľu kupovať nejaké 
novinky. 

Hovorí sa, že za každým úspešným mužom 
„stojí“ žena. Platí to aj vo vašom prípade?
U nás dvojnásobne. Mám skvelú manželku, kto-
rá toho zvláda veľmi veľa a pritom ma neustále 
podporuje. My sme v Banskej Bystrici sami, ro-

dičov aj svokrovcov máme vyše hodiny cesty, 
takže keď som na sústredení, často aj mesiac 
v kuse, celá domácnosť, starostlivosť o deti 
a, samozrejme, aj jej práca, je na jej pleciach. Naši 
sa nám snažia pomáhať, ako môžu, ale bežne je 
to len na nej. Také veci ako kávička alebo kino 
s kamarátkami nemá šancu poznať.

V koľkých mesiacoch ste začali chodiť? :) 
Mal som presne rok.

Čo by ste poradili všetkým začínajúcim 
chodcom a bežcom?
Každý šport si vyžaduje cieľavedomosť, zodpo-
vednosť, odhodlanie, tvrdú prácu, ale predo-
všetkým lásku k športu. 

Nepomáhali ste pri určovaní času 
turistických ciest vo Vysokých Tatrách? 
Prejsť zo Starého Smokovca na Téryho 
chatu za 3.40 dokážete hádam len vy a pán 
Jozef Pribilinec. 
Ja si čas na turistickom značení v Tatrách delím 
dvomi. My sme takí indiánski turisti, ktorí, keď 
sa dá, pobehnú. No priznám sa, že spomínanú 
trasu som ešte nešiel, ale musím to vyskúšať 
a potom dám vedieť, za koľko som to zvládol.
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SPRAVME SPOLU

KROK KU
ZDRAVIU

www.KROK KU ZDRAVIU. sk

BONUS: VYMENTE NACHODENÉ
KROKY ZA SKVELÉ ODMENY

ZAPOJTE SA OD 10. 10. DO VYZVY

LIGY PROTI RAKOVINE
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LIGA PROTI RAKOVINELIGA PROTI RAKOVINE

DOKÁZALI SME TO. PREŠLI SME VIAC 
KROKOV AKO OLYMPIONIK MATEJ TÓTH 
ZA ROK.

Tvárou 
tohtoročnej 
preventívnej 
kampane Ligy 
proti rakovine 
je slovenský 
olympijský víťaz 
v rýchlochôdzi 
Matej Tóth, ktorý 
za rok nachodí 
približne 10 
miliónov krokov. 
Spolu s ním Liga 
proti rakovine 
(LPR)  vyzvala 
Slovákov, aby 
za mesiac prešli 
spoločne viac 
krokov, ako on 
sám nachodí
za jeden rok.

Prekonať rekord Mateja Tótha a dosiahnuť hranicu 10 miliónov krokov sa nám spoločne podarilo už 
za desať dní po spustení kampane. Všetci zapojení účastníci aj po dosiahnutí hranice pokračovali 
v krokovaní ďalej a celkovo prešli neuveriteľných 53 786 532 krokov.

Zdravie ukryté v behu
Vedia o tom svoje aj naši kolegovia, ktorí sa pra-
videlne zúčastňujú na bežeckých podujatiach. 
Napríklad kolegovia z KP Žilina a CSV Žilina, ktorí 
sa zúčastnili na behu Memoriál Jozefa Gabčíka. 
Kolegyňa Ivana Líšková z tejto pobočky získala 
dokonca prvé miesto na Žilinskom polmaratóne. 
Kolegovia z krajskej pobočky Košice zas absolvo-
vali WIZZ AIR KOŠICE RUNWAY RUN či zážitkový 
beh „Farbám neujdeš“. 
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Pomaly sa k nám blíži zima, s ktorou súvisia nízke teploty, 
sychravé dni a takmer neustála tma, ktoré z tohto ročného 
obdobia nerobia práve najpríjemnejší čas na behanie. Prečo 
by sme si však od tohto skvelého športu mali dávať pauzu 
až do príchodu prvých jarných lúčov? Aj keď je zima trochu 
náročnejšia na prípravu na športové výkony, pokiaľ si osvojíte 
zopár jednoduchých postupov a pravidiel, určite si zimný beh 

zamilujete, podobne ako ste si zamilovali lyžovanie, korčuľovanie, bežkovanie 
a iné zimné športy.

        

ZDRAVÝ ŠTÝL ZDRAVÝ ŠTÝL 

CEZTRENERA.SKBEH V ZIME

Dôvodov na beh  
v zime je viac
Prvým je fakt, že zima je plná 
sviatkov a príležitostí na mini-
mum pohybu a veľké množstvo 
jedla, pričom beh je ideálnym 
ochrancom pred zimným priberaním 
na váhe. Naše telo totiž práve v zime 
musí vyvinúť viac energie, t. j. spáliť viac 
kalórií pre udržanie prirodzenej telesnej 
teploty. A čo znamená viac spálených 
kalórii? No predsa viac priestoru na ka-
lórie prijaté a teda aj viac chutného jed-
la na našom dennom jedálnom lístku bez 
zbytočných kíl navyše. Dôvodom číslo dva je 
zase fakt, že chladné počasie je na beh takmer 
ideálne a práve pri ňom dokážete podávať naj-
lepšie výkony. Na rozdiel od horúcich a vlhkých 
dní totiž predstavuje minimum tepelného stresu 
pre organizmus, a to je aj dôvod, prečo sa väč-
šina maratónov a polmaratónov koná v období 
septembra – novembra. Keby vás však spaľova-
nie kalórií a dokonca ani lepšie výkony v tom-
to období nepresvedčili, určite to bude vplyv 
behu na ľudskú psychiku, ktorá môže byť počas 
uzimených a tmavých dní veľmi nestabilná. Pri 
akejkoľvek športovej aktivite sa totiž uvoľňujú 
v ľudskom tele hormóny, po ktorých sa budete 
cítiť výborne a negatívna nálada bude preč.

Správny výber 
oblečenia

Ako sa vraví, neexistuje nepriazni-
vé počasie, iba nevhodne oblečení 

bežci. Súčasná bežecká móda ponú-
ka nespočetné množstvo kvalitných, 
funkčných a aj módnych odevov. 
V prvom rade sa dôraz kladie 
na funkčné oblečenie, ktoré odvádza 
pot z tela na povrch hornej vrstvy – 
trička alebo nátelníka, z ktorého sa 
pot odparí. V sychravých dňoch 
nezabudnite na nepremokavú 
bundu. Dlhé úzke nohavice ale-
bo trojštvrťové legínsy spolu 
s podkolienkami sú správnou 

voľbou. Jesenné a zimné obdobie 
si vyžaduje bežeckú funkčnú čiap-
ku, keďže cez hlavu uniká veľká 
časť tepla. Taktiež je potrebné, aby 

naše chodidlá a prsty na rukách boli 
v teple. Zvoľte si bežecké rukavice 

a ponožky určené na chladnejšie 
počasie. Veľkým problémom tohto 

obdobia je dýchanie. Vdychujeme 
studený vzduch, čím sa zužujú dýcha-

cie cesty a spôsobujú nám ťažkosti. 
Chrániť sa môžeme špeciálnymi šatkami 

na krk. Pokiaľ ide o výber vhodnej obu-
vi, existujú rôzne typy tenisiek na rôzne 

druhy povrchu. V prvom rade musia byť ne-
premokavé a určené na šmykľavý povrch. V špe-
cializovaných obchodoch vám presne poradia.  
V ranných a večerných hodinách si zvoľte oble-
čenie s reflexnými prvkami a nič nepokazíte ani 
príručným svetlom, ktoré si upevníte na čelo.

Romana Komarňanská



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. 6. 2017. 
Tento súhlas môže dotknutá osoba odvolať vo VšZP.
Viac informácií na www.vszp/tajnicka, kde môžete vyplniť 
krížovku aj elektronicky.
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(dom.)

rádio-     
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skr. pre    
ibidem     
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Intercity

odvážna   
strkala

znova     
odlomí
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chytaj
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odpočinok  
(bás.)

rozhodný   
úder      

v boxe

Pomôcky: 
kraal, Ur,   
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legatár
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stavba pre  
ošípané   
buriči,     

povstalci

umelé     
hnojivo    
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juho-      
africká   

kruhová    
dedina

modly     
úradná    

vyhláška   
(zastar.)
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klbko

2. časť    
tajničky
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G. Verdiho

predavač   
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Správne znenie tajničky z predchádzajúceho čísla časopisu 
Partnerstvo:
 „VšZP vždy pri vás“
Vyžrebovaní výhercovia:
1. cena: Balíček produktov Daylong 1 + 1 vyhrala Ľudmila 
Fulierová zo Zvolena.
2. cena: Balíček dentálnej hygieny CURAPROX vyhral Pavol 
Hepner z Kanianky.

Poistenci VšZP, ktorí správne vyplnia tajničku, budú zaradení 
do žrebovania o tieto ceny:
1. cena: Balíček produktov Daylong 1 + 1
2. cena: Vianočná súprava dentálnej hygieny CURAPROX
3. cena: Súprava reklamných predmetov VšZP

Správnu odpoveď pošlite do 20. 2. 2017 na adresu: Všeobecná 
zdravotná poisťovňa, a.s., Generálne riaditeľstvo – Referát 
komunikácie, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava. 

ZDRAVÝ ŠTÝL 

Zhrnutie benefitov behu 
v chladnom počasí:
      spaľujete viac kalórií,
       posilňujete svoje srdce (chlad spôsobuje, že 
srdce ťažšie distribuuje krv v tele, pravidelným 
trénovaním sa srdce stáva silnejším),
       dostanete dávku vitamínu D,
    budete piť viac vody (byť dostatočne hy-
dratovaný je jeden z najdôležitejších faktorov 
pri minimalizácií nebezpečenstva v chladnom 
počasí pri behu. Potíte sa, pot sa odparuje rých-
lejšie a máte pocit, že telo stráca menej vody. Pit-
ný režim pred, počas a po tréningu v chladnom 
počasí pomáha udržať váš výkon a zostať v teple 
od začiatku do konca tréningu),
     budete sa cítiť šťastnejší a mať viac energie,
     pamätajte na dôležitosť zohriatia a závereč-
ného strečingu (prevencia voči zraneniam, bo-
lestivým pádom a podvrtnutiam).

Niekoľko dôležitých rád 
na záver
      Nezabudnite na rozcvičenie pred behom 
v chladnom počasí.
     Začnite postupne pomalou chôdzou alebo 
klusom.
      Záverečný statický strečing vykonajte doma.
     Dbajte na pitný režim a dopĺňanie vitamínov.

PRÍJEMNÉ 
MRAZIVÉ 
BEHANIE
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