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ROZHOVOR

KĽÚČOM NA RIEŠENIE MNOHÝCH 
PROBLÉMOV SÚ PRAVIDLÁ

Zdôrazňuje v rozhovore nová predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka  
Všeobecnej zdravotnej poisťovne PhDr. Ľubica Hlinková, MPH

Aké výhody, ale aj nevýhody má fakt, že do 
funkcie generálnej riaditeľky ste nastúpili 
z pozície riaditeľky odboru liekovej politiky 
a centrálnych nákupov? 
Náklady na lieky predstavujú v rozpočte 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne jednu z  naj-
významnejších položiek. Možno nie každý vie, 
že približne každé tretie euro vynaložené na 
zdravotnú starostlivosť ide na lieky a  zdravot-
nícke pomôcky. Len za minulý rok hovoríme 
o sume takmer 900 miliónov eur. Je preto dô-
ležité, aby sme verejné zdroje určené na liečbu 
našich poistencov využívali čo najefektívnejšie. 
V  novej pozícii by som chcela zúročiť doteraj-
šie skúsenosti z tejto oblasti a posunúť riešenie 
niektorých problémov, ktoré som doteraz ne-
mala možnosť výraznejšie ovplyvniť.
Verím teda, že výhod bude viac. Jedným zo sil-
ných argumentov podporujúcich toto presvedče-
nie je, že vo VšZP pracujem už 11 rokov, poznám 
prostredie, problematiku, odborné zázemie i ľudí. 
To sú devízy, na ktorých chcem stavať.
Plne si uvedomujem, že od myšlienky k realizá-
cii vedie niekedy zložitá cesta. Na jednej strane 
sú to väčšie možnosti veci pozitívne ovplyv-
ňovať, ale tiež väčšia publicita, viac sťažností, 
vždy sa nájde niekto, kto bude chcieť viac, kto 
si myslí, že na tejto pozícii má byť niekto iný, 
že sú priority zle nastavené, že je nesprávne 
zvolená stratégia a že tomu nerozumiem. Ja 
osobne som človek, ktorý vníma problémy ako 
výzvy a  snaží sa hľadať spôsoby ich riešenia. 
Som pripravená otvorene komunikovať a  dis-
kutovať aj so zástancami opačných názorov, ale 
nie som ochotná vynakladať energiu na boje 
so skrytými nepriateľmi. To v konečnom dô-
sledku neprinesie prospech ľuďom, ktorí našej 
poisťovni dôverujú a v prvom rade očakávajú, 
že v prípade, ak sa dostanú do komplikovaných 

životných situácií, naša poisťovňa im bude opo-
rou a dostanú kvalitnú a efektívnu zdravotnú 
starostlivosť. 
Silnou stránkou VšZP sú moji kolegovia, ich pro-
fesionalita, odbornosť a  pracovné nasadenie. 
Vytvorenie kvalitného pracovného prostredia 
pre zamestnancov má nakoniec dosah aj na na-
šich poistencov a poskytovateľov. 
Avizovali ste ambíciu umožniť poistencom 
prístup k  efektívnej, modernej a  bezpečnej 
liečbe. Tá je však často finančne náročná 
a predsa len, aj poisťovňa má limitovaný ob-
jem zdrojov. Ako chcete reálne splniť tento 
sľub?
Základným predpokladom sú jasné a  transpa-
rentné pravidlá. Zrozumiteľné pre poistencov 
i lekárov. Podľa údajov Štátneho ústavu na kon-
trolu liečiv končí ročne v spaľovniach viac ako 
100 ton liekov. Veľkú časť z  nich sme zaplatili 
z verejných zdrojov, ktoré by sme určite vedeli 
využiť lepšie, aby z nich mali pacienti aj reálny 
úžitok. Na druhej strane moderná medicína 
prináša neustále nové liečebné postupy i lieky, 
ktoré stoja veľa peňazí. Sú však novou nádejou 
pre ťažko chorých pacientov, ktorým chceme 
zabezpečiť liečbu na úrovni najnovších poznat-
kov. Podmienkou je jej bezpečnosť a  kľúčom, 
ako som už spomenula, jasné pravidlá. 
Ste druhou ženou na tomto poste, odkedy 
sa VšZP stala akciovou spoločnosťou v roku 
2005. Ako sa cítite v prostredí, ktoré bolo 
doteraz skôr doménou mužov?
To je síce pravda, ale vo VšZP som už zažila veľa 
žien vo vysokých riadiacich funkciách, ktoré 
svojou prácou dokázali, že dôležité sú predo-
všetkým schopnosti, profesionalita a chuť meniť 
veci k lepšiemu. K novej výzve v mojom pracov-
nom živote pristupujem s pokorou a zodpoved-
nosťou. V poisťovni som prešla rôznymi pozícia-
mi, a to ma drží pevne nohami na zemi. 

Dá sa vôbec vniesť do 
riadenia takej veľkej 

inštitúcie, akou je VšZP, 
obrazne povedané aj 

ženský pohľad na vec?
My ženy disponujeme silnou 

intuíciou. Zároveň si myslím, že 
ženy sú tie, ktoré prioritne nevy-

volávajú spory a vojny, ale naopak, 
snažia sa ľudí a  ich názory spájať. 

Toto sú princípy, na ktorých je možné 
realizovať naše predstavy o silnej, dob-

re fungujúcej zdravotnej poisťovni. 
Ste „generálkou“ aj doma?

Doma vládne mier, doma sa nebojuje. Pa-
radoxne, zdá sa, že najväčšími šéfmi u nás sú 

pravdepodobne v  tejto chvíli naši štvornohí 
terapeuti, mačka a pes. 
Vaše vianočné želanie poistencom a čitate-
ľom časopisu Partnerstvo?
Všetkým želám predovšetkým veľa zdravia, 
pretože v  našej práci sa denne presviedčame 
o  tom, aké dokáže byť krehké a  vzácne. Veľa 
nádeje, pretože nám dáva silu zdolať aj tie naj-
väčšie prekážky. Veľa lásky, lebo je darom, ktorý 
dáva nášmu životu zmysel. A  veľa splnených 
prianí nielen pod vianočným stromčekom.

ROZHOVOR
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Liečba metabolického ochorenia  
za takmer 800-tisíc eur
Všeobecná zdravotná poisťovňa ako jediná zdra-
votná poisťovňa dala v roku 2017 na zdravotnú 
starostlivosť na jedného poistenca viac peňazí. 
Podľa správy Úradu pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou (ÚDZS) o stave vykonávania ve-
rejného zdravotného poistenia dala VšZP v roku 
2016 na zdravotnú starostlivosť o jedného po-
istenca 925 eur, zostávajúce dve poisťovne 702 
a 580 eur. V roku 2017 išlo z  rozpočtu VšZP na 
zdravotnú starostlivosť o jedného poistenca až 
941 eur, teda o 16 eur viac. Zdravotná poisťov-
ňa má v poistnom kmeni však aj tisícky pacien-
tov, ktorí priemer mnohonásobne prekračujú. 
Vďaka solidárnemu systému majú aj oni právo 
na modernú liečbu. A za ňu uhrádza VšZP veľmi 
vysoké sumy.   

Napriek ozdravovaniu a úsporným opatreniam 
VšZP vlani pokračovala v  plných úhradách vy-
sokonákladovej liečby či zákrokov. Na prvých 
troch miestach v  rebríčku poistencov s  naj-
drahšou liečbou sú deti vo veku 13 a  6 rokov 
a  52-ročný pacient. Najviac, 788  632 eur, stála 
vlani liečba chlapca so závažnou dedičnou po-
ruchou metabolizmu – mukopolysacharidózou. 
Celkovo mu už VšZP počas desiatich rokov 
uhradila liečbu za takmer šesť miliónov eur. 

Na ďalších dvoch miestach sú poistenci s hemo-
fíliou, čo je vrodené krvácavé ochorenie, ktorých 
ročná liečba stála vlani 780 611 a 729 511 eur.

Najdrahšia operácia
Aj na čele vlaňajšieho top rebríčka najnáklad-
nejších operácií a  výkonov je dieťa, tentoraz 
osemročné dievčatko, ktorému VšZP preplatila 
nepríbuzenskú transplantáciu krvotvorných 
buniek vo výške 192  968 eur. Nasledujú dvaja 
66-roční poistenci, obom VšZP vlani uhradila 
implantovanie mechanickej podpory srdcovej 
činnosti pri zlyhávajúcom srdci. V jednom prípa-
de stál zákrok 114 039 eur a v druhom 103 679 
eur. Aj tu je vidieť, ako VšZP uhrádza finančne 
náročnú liečbu vo všetkých vekových kategó- 
riách poistencom, ktorí ju potrebujú. 

Rebríček najnákladnejších liekov, ktoré vlani 
svojim poistencom preplatila VšZP, je čiastočne 
prepojený s rebríčkom najdrahších poistencov. 
Všetky tri lieky z  tohto rebríčka boli použité 
práve na ich liečbu. Najviac vlani VšZP zaplatila 
za liek na mukopolysacharidózu – 785 584 eur. 
Druhým najdrahším bol liek, ktorý bol určený 
poistencovi so zriedkavým ochorením a  jeho 
cena dosiahla sumu 683 319 eur. Tretím liek na 
hemofíliu, ktorého úhrada za minulý rok stála 
VšZP 467 336 eur.

VšZP PLATÍ ZA POISTENCA NAJVIAC 

PROJEKT LEKÁRNIKOV SO ZNAČKOU 
VšZP ÚSPEŠNE POKRAČUJE

Bije vaše srdce v správnom rytme? Ktovie, mož-
no aj nie a vy o  tom neviete. Len približne 30 
percentám z nás ohlasuje srdce, napr. búšením, 
pocitom slabosti, únavou alebo dýchavičnos-
ťou, prítomnosť atriálnej (predsieňovej) fibri-
lácie. Táto najrozšírenejšia porucha srdcové-
ho rytmu býva väčšinou skrytá a  odhalí ju až 
cievna mozgová príhoda, ktorá sa často končí 
invalidizáciou alebo smrťou. Snaha zmeniť ne-
priaznivý stav bola hlavným dôvodom, prečo 
sa VšZP rozhodla spojiť svoju značku s projek-
tom Od srdca k srdcu. Jeho poslaním je vyhľa-
dávanie osôb s atriálnou fibriláciou a  nediag-
nostikovaným alebo nedostatočne liečeným 
vysokým krvným tlakom v lekárňach. Práve 
dôsledná liečba artériovej hypertenzie je podľa 
MUDr. Ivety Hochmuthovej z kardiologickej am-
bulancie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bys-
trici najúčinnejšou prevenciou vzniku fibrilácie 
predsiení srdca. 

Doterajší priebeh projektu potvrdzuje, že 
lekárne sú vhodným miestom na zachy-
távanie pacientov so zvýšeným srdco-
vocievnym rizikom. Za 15 mesiacov od  
spustenia projektu vyškolení farmaceuti 
v 132 lekárňach na Slovensku skontro-
lovali už vyše 3  600 náhodných náv-
števníkov. 890 (24,44 %) záujemcom 
zistili vysoký krvný tlak, pričom  
456 z  nich sa na hypertenziu 
vôbec neliečilo. Zvyšných 
434 osôb síce lieky bra-
lo,  napriek tomu však ich 
systolický tlak v  čase me-
rania  dosiahol hodnotu 
vyššiu ako 140 mmHg. Fib-
riláciu (chvenie) predsiení 
srdca malo 138 (3,79 %) 
účastníkov projektu. Ak 
títo všetci dali na odporú-
čania lekárnikov a navští-

vili svojich ošetrujúcich lekárov, ich šanca viesť 
kvalitný život sa výrazne zvýšila. 

Na vysoký krvný tlak sa vlani liečilo 880-tisíc po-
istencov VšZP. Viaceré z vyšetrení, ktoré súvisia 
s hypertenziou, môžu absolvovať aj v ambulan-
cii všeobecných lekárov. Ich vážnosť v systéme 
posilnila najväčšia zdravotná poisťovňa na Slo-
vensku novými kompetenciami, ktoré umož-
ňujú pacientom dostať sa k  zdravotnej sta-
rostlivosti bez čakania a  s  väčším komfortom. 
„Úspešná liečba artériovej hypertenzie si vyžadu-
je pravidelnú kontrolu kardiovaskulárnych rizík 
a, samozrejme, dodržiavanie zásad zdravého 
životného štýlu,“ pripomína MUDr. Hochmutho-
vá. Dostatok pohybu, oddychu a spánku, zdravá 
a primeraná strava, pravidelná kontrola hmot-
nosti, život bez cigariet a len s malým množstvom 
alkoholu – to je recept, ako si udržať srdce v dob-
rej kondícii. Zoberte si rady skúsenej kardiolo-

gičky k srdcu a opýtajte sa vo vašej le-
kárni na projekt, ktorý s podporou 

VšZP môže ochrániť aj vás.       

AKTUALITYAKTUALITY



ŽI VO MNE  
– KNIŽKA O NEKONEČNEJ 
VĎAKE A VEĽKÝCH VÝZVACH

„Nepodstatné veci ako prach a neumyté okná už 
neriešim,“ vyhlásila pani Anna, keď sme sa zau-
jímali, ako sa jej zmenil život po rozhodnutí da-
rovať obličku. „Všetko je ako predtým, ak nerátam 
to najdôležitejšie, že konečne sa dobre cíti aj moja 
Erika,“ pohladí Anna očami útlu dievčinu stojacu 
vedľa nej. 

Erika vyzerá na devätnásť. V skutočnosti má sko-
ro o osem viac a už vyše 2 roky plnohodnotne žije 
vďaka jedinečnému daru od svojej mamy. Nikdy 
nezabudne, ako zo svadby išla rovno do nemoc-
nice a po úspešnej transplantácii obličky sa jej za-
čal nový život hneď dvakrát – ako vydatej panej 
a zachránenej. O Erike a ďalších 14 ženách a mu-
žoch, ktorí mali šťastie a dostali druhú šancu, je 
knižka poviedok Ži vo mne. Za touto unikátnou 
publikáciou stojí občianske združenie transplan-
tovaných pacientov Dar života a neúnavná snaha 
jeho predsedníčky Vlasty Pagáčovej poďakovať 
sa aspoň symbolicky za najvyšší prejav ľudskosti 
a bezhraničnej lásky k blížnemu.

PRÍBEHY, V KTORÝCH IDE O ŽIVOT
... alebo príbehy so šťastným koncom, či radšej 
so šťastným začiatkom? Takto nejako by sa dal 
zostručniť obsah knižky Ži vo mne (IKAR, a. s., 

Bratislava, 2018). Začiatkom októbra ju v Bra-
tislave vyprevadili na knižný trh jej hlavní ak-

téri spolu so slovenskými spisovateľmi, ktorí 
sa podujali umelecky spracovať životné 

osudy transplantovaných pacien-
tov. Ľudí, ktorí podľa herečky Táne 
Pauhofovej „dokážu dávať kon-
krétnym okamihom zmysel“. Vďaka 

tomu, že iní neznámi ľudia „využili 
možnosť slobodnej voľby a stali sa inšpi-

ráciou, hrdinami života, ktorých tak veľmi po-
trebujeme“. Keďže Všeobecná zdravotná poisťov-
ňa dlhodobo šíri osvetu spojenú s darcovstvom 
orgánov a  transplantáciami, boli sme pri tom. 
Všetko sa začalo ešte pred rokom, keď najväčšia 
zdravotná poisťovňa na Slovensku podporila ori-
ginálnu literárnu súťaž pacientov po transplantá-
cii. Práve príbehy, ktoré dali na papier sami trans-

plantovaní pacienti, poslúžili spisovateľom ako 
autentický podklad na napísanie povie-

dok s veľmi silným posolstvom výstižne 
vyjadreným v názve knihy.

POZORNOSŤ PRE 
DARCOV KRVI – 
BALÍČEK VITAMÍNOV 
V POBOČKE VšZP
Z  kategórie jedinečných darov je aj krv. Ži-
votodarná tekutina, ktorá sa nedá nahradiť. 
Pacienti ju môžu prijať len od darcov, ktorých 
je dlhodobo najviac medzi poistencami VšZP. 
K  31. 8. 2018 evidoval Slovenský Červený 
kríž ďalších vyše 4-tisíc kandidátov na udele-
nie ocenení za viacnásobné darcovstvo krvi 
poistených vo VšZP. 
Držiteľov  plakiet prof.  MUDr. Jana Janského 
a medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického po-
zývame do pobočiek VšZP, kde si ako prejav 
uznania za ochotu uľahčovať život ľuďom od-
kázaným na pomoc môžu vyzdvihnúť balíček 
vitamínov. Na získanie tejto malej pozornosti 
stačí predložiť preukaz poistenca a potvrde-
nie Slovenského Červeného kríža o  udelení 
ocenenia. 

ŽI VO MNE 
Smrť mozgu nemusí byť definitívnou porážkou 
života. Chce to však veľké rozhodnutie vo chvíli, 
keď z nášho života nenávratne odchádza niekto 
veľmi blízky. V takejto chvíli je ťažké premýšľať 
o  tom, že jeho alebo jej srdce, pľúca, pečeň 
a obličky môžu pomôcť siedmim vážne chorým 
ľuďom, ktorí na rozdiel od tých prvých majú 
ešte šancu zostať a stihnúť aspoň niečo z toho, 
čo im choroba odoprela. Napríklad užívať si 
dvoch krásnych synov alebo sprevádzať turis-
tov po Slovensku ako Ivan a Zuzana, ktorých 
život po transplantácii pečene nabral celkom 
iný kurz. Hedviga sa zasa teší z byliniek vo svo-
jej záhrade a každý deň ďakuje za niečie „áno“, 
pretože transplantácia srdca po rozsiahlom in-
farkte myokardu bola pre ňu jedinou a posled-
nou možnosťou liečby a záchrany života. 

NIE JE DAR AKO DAR
Transplantácie boli ťažkou témou aj pre maj-
strov pera, ktorých združenie Dar života oslovi-

lo na spoluprácu pri vydaní knižky. Jeden z  jej 
spoluautorov, básnik a prozaik Daniel Hevier sa 
pri rozhodovaní, či má ponuku prijať, spoľahol 
na intuíciu. „Prišlo to spontánne ako výzva, kto-
rá ma vnútorne obohatila,“ bilancuje výsledok 
svojho rozhodovania. „Mal som zrazu pocit, 
akoby títo ľudia robili službu mne a nie ja im.“ 
Daniel Hevier hovorí, že jeho stretnutia s Hedvi-
gou, ktorej životný príbeh stvárnil, sa vydaním 
knižky nekončia: „Ľudia, ktorí vstúpia do môjho 
života, v ňom už zostávajú.“ Dovoľte prostred-
níctvom tejto knižky vstúpiť transplantovaným 
pacientom aj do vášho života. Inšpirujte sa ich 
pokorou, pochybnosťami, radosťou i smútkom, 
ale najmä nekonečnou vďačnosťou za veci, 
ktoré často ako samozrejmosť prijímame, ale 
samozrejmosťou nie sú.

SÚŤAŽ
Vedeli ste, že aj v mužskom tele môže „sídliť“ 
ženské srdce a, naopak, aj v  ženskej hrudi 
môže biť mužské srdce? Podobne je to aj 
pri  transplantáciách iných životne dôleži-
tých orgánov. Rozhodujúcimi parametrami 
sú zhoda krvnej skupiny čakateľa a  darcu 
a  porovnateľnosť ich telesnej hmotnos-
ti. Na  Slovensku je podľa zákona možné 
odobrať ľudský orgán, ľudské tkanivo alebo 
ľudské bunky z  tela mŕtveho darcu vtedy, 
ak osoba počas svojho života neurobila pí-
somné vyhlásenie o nesúhlase s odobratím 
ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo 
ľudských buniek po smrti. 

Viete, koľko životov môžu  
zachrániť orgány jedného darcu?
a)   5      b)   6      c)   7

Pošlite nám do 20. 2. 2019 na adresu Vše-
obecná zdravotná poisťovňa, a. s., odbor 
marketingu a komunikácie, Panónska cesta 2, 
851 04 Bratislava správnu odpoveď na súťaž-
nú otázku a my vás zaradíme do žrebovania 
o  dve knižky poviedok Ži vo mne. Obálku 
označte heslom SÚŤAŽ. Mená výhercov zve-
rejníme v ďalšom čísle Partnerstva.   
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VšZP ROZŠÍRILA MOBILNÚ APLIKÁCIU, 
PRIBUDLA MOŽNOSŤ HODNOTIŤ

Všeobecná zdravotná poisťovňa opäť výrazne 
pokročila pri rozširovaní elektronických služieb 
klientom. Do mobilnej aplikácie VšZP pribudli 
ďalšie užitočné funkcie. Súčasťou tretieho rozší-
renia služieb sú upozornenia na liekové interak-
cie, opakovaný recept pre chronicky chorých, 
hodnotenie návštevy lekára či pridanie si lekárov, 
ktorých klienti navštevujú, do SOS karty prvej 
pomoci. Aplikáciu má aktuálne stiahnutú už viac 
ako 90-tisíc poistencov VšZP.
Mobilná aplikácia VšZP napríklad poistencov 
upozorňuje na liekové interakcie, teda na kombi-
nácie liekov, ktorých paralelné užívanie môže byť 
rizikové. Aplikácia na to poistenca upozorní push 

správou a rovnaké upozornenie má poistenec aj 
v sekcii Moje zdravie a Do lekárne. Upozornenie 
na interakcie dostane ešte pred výberom lieku 
z lekárne, takže môže prípadnú zmenu konzulto-
vať s lekárom. 
Elektronizácia služieb je prínosom aj pre chro-
nicky chorých poistencov. Takémuto pacientovi, 
ktorý pravidelne užíva konkrétny liek, môže lekár 
predpísať elektronický opakovaný recept. Ak na-
príklad poistenec užíva lieky na vysoký tlak, lekár 
mu ich cez opakovaný recept môže predpísať na 
rok dopredu s tým, že pacient si každé tri mesiace 
bude môcť s využitím mobilnej aplikácie vybrať 
tri balenia bez toho, aby kvôli tomu musel ísť 

Do aplikácie sme pridali upozornenia na liekové interakcie,  
opakovaný recept aj možnosť vyjadriť sa k návšteve lekára

k lekárovi. V mobilnej aplikácii si nájde poistenec 
tieto recepty aj s dôležitými informáciami, ako je 
lehota platnosti opakovaného receptu, frekven-
cia výberov v lekárni a dátum najbližšieho výbe-
ru daného lieku. 

Návštevu u lekára možno ohodnotiť  
hviezdičkami aj slovne
VšZP chce prispievať k  zvyšovaniu kultúry 
a  kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
Za  súčasť tohto procesu považuje  aj možnosť 
poistencov vyjadriť sa k  úrovni poskytovania 
zdravotníckych služieb. Rozšírila preto mobilnú 
aplikáciu o  možnosť ohodnotiť návštevu leká-
ra. Mieru spokojnosti so spôsobom poskytnutia 
zdravotnej starostlivosti počas konkrétnej náv-
števy lekára môže poistenec vyjadriť v  sekcii 
Do lekárne alebo  Moje zdravie. Hodnotiť môže 
návštevu lekára v  škále od jedna do päť hviez-
dičiek, pričom nehodnotí poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť, ale spôsob jej poskytnutia. Popri 
hodnotení hviezdičkami môže pridať aj podrob-
nejšie písomné hodnotenie návštevy lekára. Tie-
to hodnotenia nie sú verejné. 
Nová služba vyvolala obrovský záujem poisten-
cov. Za prvé dva dni od jej sprístupnenia v mobil-
nej aplikácii VšZP pribudli dve tisícky hodnotení 
konkrétnych návštev lekára. Pritom 95 % hodno-
tení bolo pozitívnych. Maximom piatich hviez-
dičiek ohodnotili poistenci VšZP 88  % návštev, 
štyrmi hviezdičkami 6,14 % návštev. Nepotvrdili 
sa tak obavy z neoprávnených atakov či zneuží-
vania tejto služby. Poistenci chcú dať poisťovni 
spätnú väzbu a podľa slovných hodnotení za-
tiaľ väčšina z  nich takouto formou lekárom 
ďakuje za dobrú starostlivosť. 
VšZP považuje reálnu skúsenosť a  názor po-
istencov za dôležitý. Spätná väzba od nich ne-
bude slúžiť ako podklad k prípadným reštrikč-
ným opatreniam, ale výlučne len na zistenie 
miery spokojnosti. Pokiaľ VšZP v  hodnoteniach 
poistencov zaregistruje vyššiu mieru nespokoj-
nosti so spôsobom poskytovania zdravotnej 
starostlivosti u niektorých poskytovateľov, bude 
s nimi o podrobnostiach hodnotenia diskutovať 
a spoločne hľadať riešenia na zlepšenie. Hodno-
tenia sú anonymizované, čiže poistenci sa nemu-
sia obávať napísať svoj názor. 

Upozorňujúce správy
V  sekcii Moji lekári a  prevencia k  informáciám 
o  preventívnych prehliadkach pribudol zoznam 
lekárov, s  ktorými má poistenec podpísanú do-
hodu. Zoznam svojich ošetrujúcich lekárov si 
poistenec môže pridať i do SOS karty, ktorá sa 
zobrazuje aj na displeji zamknutého telefónu 
a v prípade život či zdravie ohrozujúcich situácií 
môže pomôcť záchranárom.
VšZP vylepšila aj služby týkajúce sa preukazov 
poistenca. Ak sa blíži koniec platnosti preukazu 
poistenca alebo európskeho preukazu zdravot-
ného poistenia, aplikácia formou push správy na 
to poistenca upozorní. Rovnako ho upozorní, keď 
má hotový nový preukaz pripravený na prevzatie.
VšZP sa od minulého roka intenzívne venuje 
rozvoju elektronických služieb, aby zjednodušila 
svojim poistencom prístup k  dátam a  umožnila 
im časť agendy vykonať elektronicky. Mobilnú 
aplikáciu VšZP poistenci využívajú od októbra 
minulého roka. Aktivovať si ju môžu v lekárňach 
a v pobočkách. V priebehu roka 2018 sa najpo-
užívanejšími službami mobilnej aplikácie stali 
Moje zdravie, Preukaz poistenca a Prevencia.
Viac informácií o všetkých funkciách a službách 
mobilnej aplikácie nájdu poistenci na interneto-
vých stránkach VšZP.
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MOBILNÁ APLIKÁCIA VšZP
Nainštalujte si aplikáciu naskenovaním

„VšZP“
v Obchode Play alebo v Apple App Store.
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Zapojilo sa ešte viac ľudí, ich počet presiahol ti-
sícku a aj úroveň zaslaných fotografií sa zvýšila. 
Tento rok prišlo celkovo 356 súťažných fotogra-
fií, ktoré spĺňali podmienky. Hodnotiaca komisia 
do finále nakoniec vybrala až 12 najlepších, pre-
tože si to naozaj zaslúžili. Porota pod vedením 
profesionálneho fotografa Jula Kotusa starostli-
vo hodnotila fotku za fotkou a verte, že to nebolo 
jednoduché, najmä vyraďovať,“ povedal Roman 
Borza z odboru marketingu a komunikácie VšZP, 
koordinátor fotosúťaže.Finále by si zaslúžilo 
omnoho viac obrázkov. Ale pravidlá 
sú pravidlá a z finálového výbe-
ru si poradie určili poistenci 
VšZP vo verejnom hla-
sovaní. Tu získala na-
koniec najviac hlasov 
fotografia Michala 
Uličného, ktorá ho 
zachytáva pri vyso-
kohorskej cyklistike. 

UKÁŽ SVETU SVOJU CESTU  
ZA ZDRAVÍM

Tento rok usporiadala VšZP už 2. ročník fotosúťaže poistencov VšZP s názvom: Takto zdravo žijem Ja! 
Opäť sa mali možnosť pochváliť svojím zdravým životným štýlom, teda ako na to idú oni.  

Po minuloročnom úspechu sme očakávali, že tento rok by mohol byť ešte lepší. A stalo sa .

Druhé miesto obsadila milá rodinná turis-
tická fotografia Katky Ščigulinskej, ktorá 
vznikla v  krásnej prírode severovýchod-
ného Slovenska. No a  tretí najvyšší počet 
hlasov získala fotografia Ivana Donovala, 
zachytávajúca odvážne, ale určite krásne 
lezenie po alpských skalách. „Podujatie 
zhromažďuje ľudí, ktorí pestujú pekného 
koníčka, ako je fotografovanie a  záro-
veň sa venujú turistike, lezeniu, plávaniu 
a  rôznym ďalším športom. Snažia sa žiť 
aktívne a  k  zdravému životnému štýlu 
inšpirujú tiež ďalších,“ vyzdvihol myšlien-
ku súťaže známy fotograf. Všetky finálo-
vé fotografie si môžete stále pozrieť na  
https://w w w.vszp.sk/fotosutaz/. 

V stredu 17. 10. 2018 sa uskutočnila vernisáž foto-
súťaže vo vestibule sídla VšZP na Panónskej ceste 
v Bratislave. Najlepší súťažiaci si odniesli hodnot-
né ceny. Otvorenie výstavy sa nieslo v príjemnej 
atmosfére a  my sme za to vďační. Veď sa opäť 
potvrdilo, že naši poistenci, 
a  nielen oni, vedia žiť 
zdravo a  správne 
motivujú aj os-
tatných.

Víťazovi M. Uličnému (vľavo)  
odovzdal fotoaparát Olympus  
koordinátor súťaže R. Borza.

K. Ščigulinská  
sa umiestnila na 2. mieste. 

Vernisáž fotosúťaže.
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REGISTER PRÁVNICKÝCH 
OSÔB V PROSTREDÍ VšZP
Od 1. septembra 2018 bola na základe zákona 
č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na 
znižovanie administratívnej záťaže využívaním 
informačných systémov verejnej správy a o zme-
ne a  doplnení niektorých zákonov (zákon proti 
byrokracii) zrušená povinnosť predkladania ad-
ministratívnych potvrdení a výpisov z registrov.
Cieľom tohto zákona je zrušenie povinnosť úra-
dov žiadať od občanov, právnickej osoby a fyzic-
kej osoby – podnikateľa výpis a odpis z registra 
trestov, ako aj výpisy z katastra nehnuteľností, 
obchodného registra (OR SR) a živnostenského 
registra (ŽR SR).  Tento zákon je prvým krokom 
k zásade „jedenkrát a dosť“, čo znamená, že obča-
nia už nebudú musieť nosiť a predkladať potvr-
denia, ktoré si úrady vedia elektronicky zabezpe-
čiť už aj z rôznych registrov sami. 
Na základe zákona proti byrokracii tak VšZP 
už od nadobudnutia jeho účinnosti nepoža-
duje od svojich klientov – právnických osôb 
a fyzických osôb – podnikateľov, aby predkla-
dali výpisy z OR SR a ŽR SR v papierovej for-
me. VšZP si tieto doklady už vie overiť online 
v Registri právnických osôb.

OZNAMOVACIE 
POVINNOSTI 
OVPLYVNIA AJ NÁROK 
NA PLNÚ ZDRAVOTNÚ 
STAROSTLIVOSŤ 
Poistenec, ktorý je dlžníkom v  zmysle zákona, 
má nárok na úhradu iba nevyhnutnej a neod-
kladnej zdravotnej starostlivosti, okrem stano-
vených výnimiek. 
Dlžníkom je v  zmysle novely zákona o  zdravot-
nom poistení, účinnej od 1.  1.  2017: „Poistenec 
alebo platiteľ poistného, voči ktorému príslušná 
zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia 
zoznamu dlžníkov pohľadávku na preddavku na  
poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri me-
siace, na nedoplatku alebo pohľadávku na poist-
nom, ktorú bol povinný uhradiť odo dňa vzniku sku-
točnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného 
poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou 
zdravotnou poisťovňou, v celkovej sume vyššej ako 
100 eur.“ 
Odhliadnuc od uvedeného sa pritom poistenec 
môže stať dlžníkom zdravotnej poisťovne aj ne-
úmyselne. Ako príklad môžeme uviesť situáciu, 
keď poistenec nenahlási zdravotnej poisťovni 
zmenu platiteľa poistného alebo si nesplní 
oznamovaciu povinnosť pri odchode do za-
hraničia. Uvedené povinnosti pritom v zmysle 
zákona o  zdravotnom poistení patria medzi 

VšZP poistencom odporúča plniť si ozna-
movacie povinnosti riadne a včas. 

Požiadajte bezplatne VšZP na ľubovoľ-
nom kontaktnom mieste o  kontrolu, či 
máte vyrovnané všetky svoje záväzky a či 
sú aktualizované vaše kontaktné údaje, 
predídete tým vzniku zložitých a  neprí-
jemných situácií v budúcnosti. 

Ak si chcete kontrolovať svoje údaje sám/
sama, VšZP odporúča svojim poistencom, 
ale nielen im, registráciu do ePobočky.

základné oznamovacie povinnosti poistenca.
V praxi môže nastať aj situácia, keď nesplnením 
oznamovacích povinností dôjde k  vzniku ab-
sencie informácie o  platiteľovi poistného, tzv. 
„nepokrytého obdobia“. Vtedy poistenec nemá 
určeného žiadneho platiteľa poistného, pričom 
za nepokryté obdobie sa v  rámci trvania poist-
ného vzťahu považuje aj to, ak napríklad samo-
statne zárobkovo činná osoba, ktorá má pozasta-
venú živnosť, neurčí iného platiteľa poistného. 
Vznikom nepokrytých období sa z poistenca 
môže v ďalšom procese stať dlžník, ktorý má 
v  konečnom dôsledku nárok iba na úhradu 
nevyhnutnej a neodkladnej zdravotnej sta-
rostlivosti.
Nesplnením oznamovacích povinností hrozí pois-
tencovi okrem vyššie spomínaných problémov aj 
sankcia v podobe pokuty, ktorú mu môže uložiť 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 
S poukazom na rozhodovaciu prax súdnych auto-
rít upozorňujeme, že dlžník si nesplnením ozna-
movacích povinností môže zhoršiť svoje postave-
nie pri uplatňovaní prostriedkov procesnej obrany 
v  rámci súdnej exekúcie. Jeho neskôr uplatnené 
námietky súvisiace s evidenciou nepokrytých ob-
dobí nemusia pred exekučným súdom obstáť.

TOTO NEMUSÍTE ZDRAVOTNEJ  
POISŤOVNI OZNAMOVAŤ
Vďaka prepojeniu Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne, a. s. (VšZP), a Registra fyzických osôb 
(RFO), ktoré úspešne využívame už viac ako dva 
roky, nemusia klienti, ktorí sú štátnymi občanmi 
Slovenskej republiky s trvalým pobytom na úze-
mí SR oznamovať:

NOVÁ VÝŠKA PREDDAVKU  
NA POISTNÉ PRE SZČO  
A SAMOPLATITEĽOV
Od januára 2019 sa zvyšuje minimálna výška 
preddavkov na poistné na verejné zdravotné 
poistenie. Minimálny preddavok pre samo-
platiteľov a  SZČO predstavuje mesačne sumu 
66,78 eura. 
Pre osoby, ktoré majú nárok na zníženú sadzbu 
poistného, je minimálny preddavok určený 
vo výške 33,39 eura. 
V  prípade, ak ste SZČO, novú výšku preddavku 
platnú od 1.  1.  2019 vám zdravotná poisťovňa 
oznámila vo výsledku ročného zúčtovania za rok 
2017. Môžu však nastať situácie, keď sa takto 
oznámená výška preddavku môže zmeniť, napr. 
z  dôvodu, že sa u  vás zmenil platiteľ poistného 
alebo nastali skutočnosti, na základe ktorých 
máte nárok na zníženú sadzbu poistného. Na-
príklad v čase vykonávania ročného zúčtovania 
za rok 2017 ste boli len SZČO a k 1. 1. 2019 ste 
SZČO v súbehu so zamestnaním alebo ste SZČO 
a súčasne ste aj poistencom, za ktorého platí po-
istné štát.
V  prípade, že si budete chcieť overiť výšku 
preddavku na poistné, navštívte našu stránku  
www.vszp.sk, kde je v časti: Platitelia – Platenie 
poistného – Preddavky na poistné uverejnená 
Kalkulačka pre výpočet preddavku na poist-
né. Po prvýkrát je potrebné zaplatiť novú výšku 
preddavku za január 2019 do 8. februára 2019.
V  prípade akýchkoľvek otázok môžete kontak-
tovať naše Call centrum na čísle 0850 003 003 
alebo sa môžete informovať osobne na ktorom-
koľvek klientskom pracovisku.

 osobné údaje – zmenu mena a priezviska, 
 zmenu rodného čísla, 
 zmenu trvalého alebo prechodného pobytu. 

VšZP rovnako prostredníctvom elektronických 
dávok získava informácie o  vybraných typoch 
platiteľov poistného, a  to v  prípadoch, keď je 
za poistenca platiteľom štát. 

Ide napríklad o:

 študentov vysokoškolského štúdia; 
 dôchodcov;
  osoby, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu fy-
zickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím;
  osoby vedené v  evidencii uchádzačov o  za-
mestnanie a pod.

V týchto prípadoch VšZP nevyžaduje od svojich 
klientov oznamovanie vzniku, zmeny alebo zá-
niku platiteľa poistného, keďže tieto informácie 
získava z iných zdrojov. 



ELEKTRONICKÁ VÝMENA 
DÁT S ČR A ČLENSKÝMI 
KRAJINAMI EÚ
Pre účely výmeny informácií, oznámenia vzni-
ku alebo zániku nároku slovenského poistenca 
v  inom členskom štáte EÚ alebo poistenca iné-
ho členského štátu v  SR si príslušné inštitúcie 
spravidla poštou vymieňajú množstvo papiero-
vých dokumentov, tzv. eFormulárov. Je to pro-
ces administratívne náročný a  zdĺhavý, brzdiaci 
promptné riešenie situácie klienta.V  SR dochá-
dza k  najväčšej výmene informácií v  rámci EÚ 
s Českou republikou. Z  uvedeného dôvodu pri-
stúpili české a  slovenské zdravotné poisťovne 
k uzavretiu Česko-Slovenskej bilaterálnej zmluvy 
o elektronickej výmene dát v oblasti zdravotné-
ho poistenia medzi oboma krajinami. 
Od 15. 8. 2018 VšZP už vymieňa s Českou repub-
likou len elektronické dokumenty, teda všetky 
informácie si VšZP s  českými zdravotnými pois-
ťovňami zasiela online zabezpečeným elektro-
nickým spôsobom. Poistenec nemusí prenášať 
dokumenty, ani čakať, keď potrebné dokumenty 
na riešenie jeho situácie a zabezpečenia zdravot-
nej starostlivosti prídu poštou. VšZP si vymenila 
s  českými zdravotnými poisťovňami viac ako 
10 000 elektronických dokumentov.
VšZP má ambíciu do júla roku 2019 pristúpiť 
k  elektronickej výmene dát s  celou Európou, 
a  tak zabezpečiť dalšie rýchle a  kvalitné služby 
pre klientov.

NEZABÚDAJTE 
NA SPRÁVNE 
IDENTIFIKÁTORY  
PRI ÚHRADE POISTNÉHO
Pri platení poistného a preddavkov na poistné 
na zdravotné poistenie je dôležité, aby platitelia 
uvádzali správny variabilný a špecifický symbol. 
Ide o dôležité identifikátory, na základe ktorých 
VšZP jednoznačne priradí platbu na správny 
predpis a obdobie. 

V praxi sa však často stáva, že platitelia pri úhrade 
poistného a preddavkov na poistné na zdravot-
né poistenie uvádzajú nesprávnu identifikáciu 
platieb, respektíve vôbec neuvedú žiadnu iden-
tifikáciu platieb. Neuvedenie alebo nespráv-
ne uvádzanie týchto identifikátorov znamená, 
že VšZP takúto platbu nebude vedieť identifiko-
vať a ani priradiť konkrétnemu platiteľovi poist-
ného. Predpis, ktorý mala takáto platba vyrovnať, 
zostane neuhradený, následkom čoho vznikne 
platiteľovi nedoplatok aj napriek tomu, že úhra-
du na príjmový účet VšZP zaslal. To môže mať za 
následok napr. zverejnenie platiteľa v  zozname 
dlžníkov a neuhradenie zdravotnej starostlivosti 
v plnom rozsahu. Informácie o  tom, ako správne používať 

variabilné a  špecifické symboly pre plat-
by poistného realizované na príjmové účty 
VšZP sú uvedené na internetovej stránke  
www.vszp.sk v časti Platitelia – Platenie 
poistného – Identifikácia platieb. Priradenie rea-
lizovaných úhrad na predpisy si platitelia môžu 
overiť aj prostredníctvom konta zriadeného 
na ePobočke.  

V  prípade akýchkoľvek otázok môžete kontak-
tovať naše Call centrum na čísle 0850 003 003 
alebo sa môžete informovať osobne na ktorom-
koľvek klientskom pracovisku.

VšZP ROZOSLALA 
614-TISÍC VÝSLEDKOV 
ROČNÉHO ZÚČTOVANIA 
POISTNÉHO 
Všeobecná zdravotná poisťovňa ukončila proces 
distribúcie výsledkov ročného zúčtovania poist-
ného (RZ) za rok 2017. Výsledky doručila 614 429 
poistencom a  platiteľom poistného, z  toho do 
eschránky na Ústrednom portáli verejnej správy 
(ÚPVS) 104 822. Z celkového počtu 614 429 vý-
sledkov bolo 494 012 určených fyzickým osobám 
a 120 417 zamestnávateľom.

VšZP zaslala celkovo 614 429 výsledkov ročného 
zúčtovania poistného, z toho:

Počet zaslaných výsledkov  
podľa typu

fyzickým 
osobám

300 179 preplatkov

193 833 nedoplatkov

zamest-
návate-

ľom

113 895 preplatkov

6 522 nedoplatkov

Z celkového počtu zaslaných výsledkov ročného 
zúčtovania poistného bolo 104 822 zaslaných 
elektronicky do eSchránok, a to v členení:

  fyzickým osobám bolo zaslaných  
14 751 výsledkov,
  zamestnávateľom bolo zaslaných  
90 071 výsledkov. 

V  porovnaní s  predchádzajúcim rokom narástol 
počet výsledkov RZ doručených do eSchránok 
o 2,67 %, čo znamená, že u poistencov a platite-
ľov rastie záujem o elektronickú komunikáciu. 
Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať RZ za 
rok 2017 do 30. 9. 2018. U poistencov, ktorí mali 
predĺženú lehotu na podanie daňového prizna-
nia, sa tento termín posúva do 31. 10. 2018. 

AKÉ SPRÁVNE VARIABILNÉ  
SYMBOLY UVÁDZAŤ PRI PLATENÍ 

Pri platení preddavkov na poistné na 
zdravotné poistenie je dôležitý varia-
bilný symbol: 
   
u zamestnávateľov – identifikátor ozná-
mený pri prihlasovaní sa do zdravotnej 
poisťovne – spravidla ide o IČO doplne-
né na konci dvomi nulami alebo kódom 
pobočky, prípadne pridelené číslo plati-
teľa pobočkou VšZP 

u  SZČO a  ostatných platiteľov – rodné 
číslo, ktoré, ak je 9-miestne, je na konci 
doplnené nulou, prípadne pridelené čís-
lo platiteľa pobočkou VšZP 

Pri platení nedoplatku na poistnom, 
ktorý je predpísaný výkazom nedo-
platkov, resp. platobným výmerom, 
alebo nedoplatku z  ročného zúčtova-
nia predpísaného výkazom nedoplat-
kov, je variabilný symbol uvedený:

u  zamestnávateľov, SZČO a  ostatných 
platiteľov na príslušnom výkaze nedo-
platkov alebo platobnom výmere

AKÉ SPRÁVNE ŠPECIFICKÉ SYMBOLY  
UVÁDZAŤ PRI PLATENÍ 

Pri platení preddavku na poistné na zdra-
votné poistenie je špecifický symbol:

u  zamestnávateľov, SZČO a  ostatných 
platiteľov – obdobie, za ktoré má byť 
preddavok zaplatený v  tvare RRRRMM, 
kde R je označenie roku a M je označenie 
mesiaca
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NAŠIEL SOM SVOJ POŠKODENÝ GÉN

Nesmieš, nerob, udrieš sa, porežeš sa – toto počúval dvadsaťdeväťročný lekár  
Tomáš Šimurda v detstve od rodičov každý deň a veľmi mu to prekážalo.  

Nemohol šantiť, behať, loziť po stromoch. Mal zakázané akékoľvek športy,  
hlavne tie kontaktné. Nie, nemal prehnane starostlivých rodičov, ktorí ho chceli  
držať v bubline. Po narodení nezvyčajne silno krvácal z pupočníka a základné  

odbery potvrdili diagnózu, s ktorou sa doposiaľ na Slovensku žiadny lekár  
nestretol, vrodenú afibrinogenémiu.

VYŠTUDOVAL MEDICÍNU, ABY POMOHOL LIEČIŤ  
RARITNÉ OCHORENIE, KTORÝM TRPÍ AJ ON SÁM

Mesačne minimálne raz v nemocnici
Ako dieťa strávil Tomáš veľmi veľa času v  ne-
mocniciach, doslova neprešiel ani mesiac, aby 
aspoň deň nebol hospitalizovaný. „Keď som 
sa porezal, mama so mnou musela letieť na po-
hotovosť a musel som byť hospitalizovaný, aby 
mi zastavili krvácanie,“ spomína mladý lekár. 
„Keď som mal jeden rok a  dva roky, prekonal 
som rozsiahle spontánne krvácanie do mozgu, 
ktoré bolo potrebné chirurgicky vyriešiť. V tri-
nástich rokoch mi menili bedrový kĺb prvý raz 
a v dvadsaťpäťke po druhý raz.“ V tých časoch 
liečba ešte nebola na takej úrovni, ako je teraz, 
preto musel tráviť v  nemocniciach viac času. 
Pred 14 rokmi mu nasadili profylaktickú lieč-
bu a vďaka nej už nemá spontánne krvácania. 
„Chvalabohu, dnes sa to už rieši ambulantne, 
raz za dva týždne prídem do nemocnice, narie-
dia mi infúziu a po jej stečení za pol hodinku 
odchádzam domov,“ opisuje liečbu, ktorá síce 
je na výnimku, ale Všeobecná zdravotná pois-
ťovňa mu ju zakaždým schváli. „Poisťovňa naj-
prv tiež nevedela, ako bude liečba účinná, keď-
že bolo málo štúdií, ktoré hodnotili efektivitu 
preventívnej liečby. Môj výskum a  publikácia 
článku v  renomovanom odbornom časopise 
však zbúrali akékoľvek pochybnosti,“ usmieva 
sa Tomáš.

Preskúmal sám seba
Doktorovi Šimurdovi kvôli jeho zriedkavej cho-
robe chýba veľmi dôležitá bielkovina zrážania 
krvi, fibrinogén. „Ak sa porežem alebo udriem, 
spustí sa mi krvácanie, ktoré sa nedá zasta-
viť a  krv sa mi nezrazí. Obzvlášť nebezpečné 
sú pre mňa krvácania do centrálneho nervové-
ho systému, čiže do hlavy, do kĺbov a do sva-
lov,“ vysvetľuje. Keď človeku chýba fibrinogén, 
nevytvorí sa mu pri poranení fibrínová zátka 
a krváca ďalej. U  týchto pacientov sú časté 
aj ruptúry sleziny, krvácania do tráviaceho trak-
tu, u žien výrazné menštruačné krvácania. Mla-
dý Tomáš však o  svojej chorobe chcel vedieť 
čo  najviac, a  preto sa dal na lekársku dráhu, 
ktorú spojil aj s výskumom. Skúmal seba, svo-
jich rodičov, súrodencov a syna. „Prišli sme na 
to, že oni všetci sú nosiči postihnutej alely a ja 
jediný som chorý. Dvojročný synček má druhú 

zdravú alelu od manželky, v budúcnosti by ne-
mal mať výrazné ťažkosti. Jeho hodnota fibri-
nongénu bude postačovať na zastavenie krvá-
cania,“ objasňuje. Lekári počas výskumu našli 
dosiaľ neobjavenú mutáciu a odhalili aj príčinu 
jej vzniku. Keďže bola objavená na pôde Jes-
seniovej lekárskej fakulty Univerzity Komen-
ského v Martine, nazvali ju „Fibrinogén Martin“. 
A dokonca nedávno spolu so švajčiarskym pra-
coviskom odhalili ďalšiu zmenu na úrovni génu 
u pacientov s vrodenou hypofibrinogenémiou, 
ktorú pomenovali „Fibrinogén Martin II“.

Zmapovať čo najviac pacientov 
Na Klinike hematológie a  transfúziológie Uni-
verzitnej nemocnice Martin, v ktorej sídli Ná-
rodné centrum hemostázy a  trombózy, sa vý-
skumný tím lekárov a molekulových biológov 
snaží zmapovať čo najviac týchto pacientov. 
„Chceme ich mať v databáze, aby sme im pre-
skúmali gény, našli mutáciu a  následne skú-
mali vplyv mutácie na klinický priebeh ocho-
renia. Potom sa vieme pripraviť, ako budeme 
pacienta v budúcnosti manažovať,“ vysvetľuje 
doktor Šimurda. Do výskumu zapájajú pacien-
tov z celého sveta, momentálne ich je zapoje-
ných 110 s rovnakou diagnózou, akú má mladý 
lekár. „Som v  kontakte aj s  pacientmi z  USA, 
kde je liečba zriedkavých ochorení úplne na 
inej úrovni. Ja som dlho bojoval, aby profyla-
xia bola uznávaná aj tu, no u nich je to bežný 
štandard,“ dopĺňa. Martinský výskum trval vyše 
roka. „Len moju vzorku sme skúmali niekoľko 
týždňov. Teraz už dokážeme až desaťnásob-
ne viac pacientov vyšetriť za pár dní,“ hovorí 
doktor Šimurda. V  centre aktuálne evidujú 

MUDr. T. Šimurda s rodinou
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62 pacientov so všetkými poruchami 
fibrinogénu, jediný Tomáš Šimurda má 
z  nich vrodenú afibrinogenémiu. Traja 
sú z Čiech a 59 ich je Slovákov. Zaujímavá 
je rodina, kde mama trpí dysfibrinogené-
miou (fibrinogén sa tvorí, ale nefunguje 
správne) a rovnako aj päť jej súrodencov, 
ktorí majú taktiež toto ochorenie. Mama 
má deväť detí, z nich štyri sú úplne zdravé 
a zvyšných päť túto chorobu má tiež.

Viera v liečbu
Bežným vyšetrením sa na tieto poruchy 
nedá prísť. Tu je potrebné špeciálne koa-
gulačné vyšetrenie, ktoré síce vie spraviť 
aj všeobecný lekár, ale musí mať indiká-
ciu a  hneď poruke laboratórium, keďže 
stabilita vzoriek je nízka. Väčšinou sa to 
robí tak, že pacient opíše svoje symptó-
my a  lekár ho pošle do spádovej hema-
tologickej ambulancie. Následne potom 
genetické vyšetrenie urobia v Martine, no 
odhalením poruchy fibrinogénu sa všetko 
len začína. Výskumný tím musí preskúmať 
nájdené patologické mechanizmy, vplyv 
mutácie na klinické prejavy. Fibrinogén 
je veľmi zložitá bielkovina, ktorá sa skla-
dá z troch párov reťazcov. „Naším cieľom 
je smerovať výskum na génovú terapiu. 
Jednoducho dokázať opraviť miesto po-
stihnutia, aby sa bielkovina sama tvorila, 
teda aby sme chybu v géne „opravili“. Toto 

CELIMED s r.o., Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava,
Tel.: 02 4487 2010, 4487 1457, Mob.: 0915 736 143 www.omronshop.sk

PLATÍ PRE
POISTENCOV 
VŠZP NA
PRODUKTY
OMRON

pre poistencov

len na
www.omronshop.sk

ŽIVOTU
V ÚSTRETY

Inhalátor s nosnou sprchou
OMRON C102 Total
terapia kašľa, nádchy, alergie
www.inhalovanie.sk

Tlakomer
OMRON M6 Comfort
krvný tlak pod kontrolou
www.krvnytlak.sk

TENS
OMRON E3 Intense
úľava bolesti chrbtice a svalstva
www.ulavabolesti.sk

MUDr. T. Šimurda v laboratóriu

je naša vízia, ktorá je u pacientov 
s  hemofíliou vo výskume trochu 
ďalej. Ja verím v to, že sa to v bu-
dúcnosti podarí,“ hovorí mladý le-
kár a dodáva, že pacienti sa na ich 
pracovisko môžu pokojne obrátiť 
aj priamo, ak majú nejaké prob-
lémy so zrážaním krvi, či už sme-
rom ku krvácavým poruchám, 
alebo trombofilným stavom. 
„Budem rád, ak mi pošlú e-mail, 
vždy je jednoduchšie nejakú po-
ruchu vylúčiť, ako potom ľutovať, 
že sme sa báli ozvať a niečo sme 
zanedbali,“ vysvetľuje. 

VRODENÁ 
AFIBRINOGENÉMIA
Ide o vrodené krvácavé ochorenie, pri kto-
rom sa v  krvi chorého človeka nevyskytuje 
veľmi dôležitá bielkovina zrážania krvi, fibri-
nogén. Tá má za úlohu pomôcť pri koagulá-
cii, teda zacelení rany. Výskyt tejto choroby 
na svete je zhruba 1 : 1 000 000, na Sloven-
sku ňou trpí jeden jediný človek. 

PREJAVY
 krvácanie z pupočníka počas pôrodu
 krvácanie do kĺbov
 slizničné krvácanie
 krvácanie do mozgu
 ruptúra sleziny

MUDr. Tomáš Šimurda (29) – lekár na Kli-
nike hematológie a  transfúziológie Uni-
verzitnej nemocnice Martin, doktorand 
Jesseniovej fakulty Univerzity Komenského 
v  Martine. Venuje sa výskumu vrodených 
krvácavých ochorení, je jediným pacientom 
na Slovensku trpiacim zriedkavou chorobou, 
vrodenou afibrinogenémiou. Je ženatý, má 
dvojročného syna. Má rád bicyklovanie, geo-
caching, veľmi rád chodí do prírody, zbožňu-
je cestovanie a  spoznávanie rôznych krajín, 
či už kútov Slovenska, alebo zahraničia.
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„ZÁZRAČNÁ“ DIÉTA VÁS NADBYTOČNÝCH KÍL 
NEZBAVÍ, ROZHODNITE SA PRE VLASTNÝ ZÁZRAK 

Toto poznanie je vý-
sledkom 30-ročných 
skúseností Ivety No-
votnej z Bratislavy a jej 
nespočetného množ-
stva pokusov zbaviť sa 
kíl navyše. „Striedavo 
ma postretli rôzne ži-
votné situácie, veľmi 
krásne, veľmi ťažké, 
ale aj tragické. A  či mi 
bolo dobre, alebo ťaž-
ko, vždy som pribera-
la“ – hovorí sympatická 
takmer päťdesiatnička. 

Raz sa jej síce podarilo schudnúť 32 kíl, ale tak 
rýchlo, ako odišli, prišli späť. „Silnou motiváciou 
bola vtedy synova svadba a vedomie, že pekné 
šaty sa na „veľryby nešijú“ - prekvapuje svojou 
úprimnosťou.
Až vážne zdravotné problémy prinútili pani  
Ivetu riešiť problém komplexne. Vysoký krvný 
tlak 170/120 a  následné vyšetrenia, k t o r é 
naznačovali zmeny na pečeni 
i  obličkách, ju vystrašili. 
Všetko, čo sa dovtedy 
nedalo odložiť, išlo 
bokom. Zrazu bol čas 
na oddych i  kúpele, 
kde Iveta naštar-
tovala svoj nový 
život. Radikálne 
zmenila jedálny 
lístok, v  ktorom 
a k t u á l n e 
dominuje 
s t r e d o -
m o r s k á 

Nie nadarmo sa hovorí, že pre toho, 
kto je zdravý, je dosiahnuteľný kaž-
dý cieľ. Preto má význam naďalej 
vás presviedčať, aby ste aspoň je-
den deň v  roku venovali svojmu 
zdraviu. Aj vtedy, keď sa cítite dobre 
a nič vás nebolí. Choroby prichádza-
jú bez ohlásenia, potichu a  často 
bez príznakov. Odhaliť ich včas do-
káže iba pravidelná prevencia. Jej 
prednosti vám VšZP v  roku 2018 
opäť ukázala na podujatiach Deň 
pre vaše zdravie. 

Do 30. septembra sme usporiadali 
186 takýchto dní priamo tam, kde 
žijete, v  mestách a  obciach na Slo-
vensku. V rámci nich sme uskutočnili 
takmer 54-tisíc meraní a pomohli 
sme stovkám z  vás radami, ako sa 
starať o zdravie. Najväčší záujem bol 
o komplexnú analýzu ľudského tela, 
pomocou ktorej sa zisťuje reálny stav 
organizmu a navrhujú sa optimálne 
riešenia na jeho zlepšenie. 
Deň pre vaše zdravie  je aj príle-
žitosťou lepšie spoznať svoje telo 
a  naučiť sa porozumieť  signálom, 
ktoré nám vysiela. VšZP v roku 2018 
vďaka spolupráci s  občianskym 
združením Europacolon Slovensko 
ponúkla návštevníkom dní zdravia 
opäť jedinečnú možnosť pozrieť 
si na obrovskej makete hrubé črevo 
zvnútra. Odborníci prispeli vysvetle-
ním, ako sa z polypu vyvíja kolorek-
tálny karcinóm, na ktorý u nás práve 
z  dôvodu zanedbávanej prevencie 
zomiera stále príliš veľa pacientov. 
Vzrušujúcim zážitkom bol určite 
„výlet“ do  ľudského srdca v  nadži-
votnej veľkosti. Tí, ktorí si ho dopriali, 
už poznajú rizikové faktory napríklad 
cievnej mozgovej príhody a  vedia, 
ako tomuto ochoreniu predchádzať. 
Život meníme na svoj obraz každo-
dennými rozhodnutiami. 
Prídete sa aj vy pozrieť na niektoré 
z našich preventívnych podujatí?

Napísala nám Monika Kupčová z Nesluše, víťazka 
hlavnej ceny vlaňajšieho ročníka súťaže Za pre-
ventívnu prehliadku dovolenka. V  júli sa aj so sy-
nom rekreovala v tureckom Kemeri, ktorý si sama 
vybrala z ponuky cestovnej kancelárie. Dozvedeli 
sme sa, že na dovolenke od VšZP sa jej páčilo, uby-
tovanie, strava, kultúrny program a  fakultatívne 
výlety boli na  výbornú. „Syn dokonca po návrate 
domov vyhlásil, že by sa tam chcel vrátiť. A tak som 
sa tento rok zapojila opäť,“ avizovala pani Monika. 
Spomína na krásne zážitky, ktoré jej bude pripo-
mínať veľa-veľa fotografií. „Nezabúdam však ani na 
to,“ zdôrazňuje, „že všetko sme mohli prežiť len preto, 
že som bola na preventívnej prehliadke. Mať zodpo-
vednosť voči samej sebe a tým, na ktorých nám zá-
leží, je hlavný dôvod, prečo hovorím preventívnym 
prehliadkam „áno“ a trpezlivo to vysvetľujem aj 
svojmu synovi,“ odkazuje pani Monika, ktorá takto 
pred rokom oznámenie o  výhre dovolenky prija-
la ako skorší vianočný darček. V  tomto roku opäť 
potešíme stovku poistencov dovolenkou a ďalšími 
atraktívnymi cenami, aby sme vám pripomenuli, 
že zdravie si nestačí želať, ale o zdravie sa treba sta-
rať. Víťazov 13.  ročníka súťaže Za preventívnu 
prehliadku dovolenka predstavíme v  Partner-
stve 1/2019.

NEPODCEŇUJTE 
SIGNÁLY, KTORÉ 
VYSIELA VAŠE TELO

PREŽILA SOM ÚŽASNÚ 
DOVOLENKU V TURECKU

Minuloročná víťazka súťaže  
Za preventívnu prehliadku  
dovolenka Monika Kupčová  
so synom Jankom.
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strava. V  liečbe stále  pokračuje ambulantnou 
formou. Hoci počas svojich doterajších pokusov 
schudnúť natrafila na kadejakých samozvaných 
„odborníkov na výživu“, prvý raz chudne  naozaj 
pod dohľadom lekára. Súčasťou liečby sú reha-
bilitácie, poradenstvo psychológa, pravidelné 
odbery krvi a ďalšie vyšetrenia. A, samozrejme, 
pohyb, bez ktorého to nejde.
Prvé kilogramy, ktoré posunuli ručičku na váhe 
smerom nadol, sú motivujúce. Nejde to síce tak 
rýchlo, ako pred synovou svadbou, ale Iveta je 
s tým zmierená. Vie totiž, že boj s obezitou nie 
je súťaž, ale zásadná zmena životného štýlu. 
A to chvíľu trvá. Na rozdiel od minulosti jej však 
tentoraz viac záleží na medicínskom efekte 
liečby a trvalých výsledkoch, ako na aktuálnom 
čísle konfekčnej veľkosti. Pretože obezita je 
vážny zdravotný problém, pri ktorom môže ísť 
aj o život. A to Iveta, ktorá sa pred poldruha ro-
kom stala babičkou rozkošných dvojičiek Elizy 
a Amélie, v žiadnom prípade nechce riskovať.

Tak čo? Inšpirovali sme vás?  
Nenecháme vás v  tom samých – hovorí  
MUDr. Beata Havelková, MPH, riaditeľka  
odboru zdravotného a revízneho VšZP.
Prvý  a najťažší krok v boji s obezitou musíte 
urobiť sami. Rozhodnúť sa. Ideálne je mať 
dostatok času pre seba, aby vaše odhodla-
nie nestroskotalo na pracovnom, časovom či 
inom strese. A, samozrejme, chudnúť pod do-

hľadom skutočných odborníkov. Mysleli sme 
na to pri  koncipovaní nového liečebno-pre-

ventívneho programu Obezita, na ktorý vám 
VšZP finančne prispeje v šiestich kúpeľoch 

na Slovensku. 10-dňový pobyt je špeciál-
ne zameraný na to, aby ste získali všetky 

dôležité informácie, ktoré vám pomô-
žu vybudovať si správne stravovacie 
návyky a pochopiť význam pohybu 

pri liečbe obezity. Podmienky zís-
kania príspevku, ktorý VšZP po-

skytuje od 1. 7. 2018, sú zverejne-
né na www.vszp.sk
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ONDREJ KANDRÁČ:  
UMELEC MÔŽE STRATIŤ  
EMÓCIU AJ VYHORIEŤ

Rád s rodinou lyžuje a bežkovanie miluje. V rámci alternatívy uznáva liečbu rôznymi 
bylinkami alebo cez zdravé jedlo. Má pocit, že rýchle stravovanie je pliagou našej doby. 

Známy hudobník a moderátor Ondrej Kandráč tvrdí, že je hrozné, keď si kupujeme bagety 
z benzínky alebo zo stroja, kde boli dva týždne a majonéza sa vôbec nepokazí a nekysne.

Váš ocko Milan bol akordeonistom, hráčom 
na gajdici a  spevákom. Vaša mamina Monika 
je zase speváčkou a  interpretkou ľudových 
piesní. Brat Milan je zas huslistom. Vlastne ste 
zrejme asi ani veľmi nemali na výber a vaše hu-
dobné smerovanie bolo úplne jasné...
Nemal som veľmi na výber. V tom čase som bol 
veľmi tvrdo a prísne usmerňovaný, kde je moja 
cesta. Obaja moji rodičia žili pre folklór. Otec bol 
okrem iného aj učiteľom a riaditeľom na základ-
ných školách v Prešovskom okrese. Mamka bola 
folklórna speváčka. Nedávno sa jeden moderá-
tor pýtal mojej dcérky Emky, že čo chcela byť, 
keď bola malá. Odvetila, že speváčka. „No a teraz 
chceš byť čím? Pýtal sa ďalej. Už som speváčkou 
(smiech),“ odvetila mu. Či chceme, alebo nie, deti 
po svojich rodičoch podedia určité predispozí-
cie. Podvedome ich kopírujú, možno aj vtedy, 
ak s nimi úplne nesúhlasia a nie sú so všetkým 
stotožnení, veľakrát však konajú veľmi podobne 
ako rodičia. Nebolo to však o tom, že by som ta-
lent doslova nasával materským mliekom. Prav-
dou je, že nie vždy som bol stotožnený s  tým, 
že chcem robiť hudobníka. Asi to tak malo byť. 
Moja životná filozofia však hovorí o  tom, že by 
sme nemali brať všetko úplne vážne. Nechcem, 
aby to znelo zbytočne skromne. Nemyslím si, 
že moja kariéra je niečím neobyčajným. V našej 
brandži to funguje tak, že zajtra to môže byť úpl-
ne inak. 

Známym a populárnym ste sa stali najmä vďa-
ka piesni Hej, sokoly. Veľký úspech prišiel do 
vášho života pred štyridsiatkou. Je to podľa 
vás lepšie, ako keby vás popularita zastihla 
v mladšom veku?

 Som rád, že to všetko prišlo až teraz. Môžeme 
si hovoriť, čo chceme, no šestnásť- či sedemnásť-
roční mladí ľudia ešte nie sú citovo zrelí na ná-
val záujmu a úspechu. Všetko má svoj čas. Treba 
však povedať, že som koncertoval už od raného 
detstva. Mali sme rodinnú kapelu, hrávali sme po 
všetkých dedinkách na východnom Slovensku. 
Potom prišli ďalšie kapely, až kým som si nezalo-
žil svoju vlastnú s názvom Ľudová hudba Ondreja 
Kandráča či Kandráčovci. Neprišiel som pred vy-
predané sály teda zo dňa na deň. Stúpali sme po-
maly. Jeden kamarát mi povedal, že čím pomalšie 
stúpaš, tým pomalšie budeš aj padať. Verím, že 
tento pád bude v mojom prípade čo najmenej bo-
lestivý. Keď to však príde, tak je to úplne normálna 
vec. Je jasné, že po nás prídu lepší, krajší a chariz-
matickejší. Myslím si, že to nič zásadné v mojom 
živote nezmení. Sú totiž iné priority, ktoré v živote 
uznávam. A tie mám na prvom mieste. 

Spomenuli ste, že pomalé stúpanie nahor je 
lepšie. Máte teda za sebou pravidelnú syste-
matickú prácu na sebe?
Nepovažujem sa za nejakého virtuózneho hráča 
na husliach. Všetko je to tak ako má byť. Merať 
úspechy podľa toho ako človek hrá je vždy scest-
né. Ďalšia súhra všetkých faktorov závisí od toho, 
či viete osloviť ľudí spevácky, svojím vokálnym 
prejavom a či sa viete publiku prihovoriť od kva-
litného ozvučenia, až po výber skladieb. Potrebu-
jete mať aj dávku šťastia. Dôležité je, či máte okolo 
seba ľudí, ktorí vás vedia posunúť ďalej, prípadne 
usmerniť.
Toto všetko sa v mojom prípade udialo, za čo som 
ľuďom vo svojom okolí veľmi vďačný. Nezabú-
dam na všetkých, ktorí mi podali pomocnú ruku. 

Tí ľudia ma učia aj ďalšie veci. Oni mi pomohli 
a  ja myslím na to, že by som takisto mal pomá-
hať druhým. Je mi jasné, že úspech nie je v mojej 
práci večný. Prídu ďalší. Možno sme im vydláždili 
cestu, aby to mali o čosi jednoduchšie. Svokor mi 
dosť často hovorí, že otec sa najviac teší zo svojho 
syna, ak je ten syn šikovnejší ako otec. Tak by to 
malo byť v normálne fungujúcej rodine. 

Je pri hudbe určitým benefitom akási 
všestrannosť. Je výhodou ovládať viacero hu-
dobných nástrojov?
Nie je to pravidlom, je to veľmi individuálne. 
Je výhodou ak má hudobník aj harmonické cíte-

nie. To znamená, že si vie tú melódiu pred-
staviť aj zo širšej perspektívy ako je len 

samotná melodická linka. Vie zakom-
ponovať viachlasy, dvojhlasy, možno 

zapojiť viac dychovú sekciu. Ak to 
vnímanie máte, tak je veľká pravde-
podobnosť, že pesnička bude mať 
úspech. 

Ste všestranným človekom. 
Okrem hudby sa venujete aj 
moderovaniu. So Štefanom 
Skrúcaným uvádzate reláciu 
Všetko, čo mám rád. S  kole-
gom ste zohratí a  pôsobíte 
prirodzene. Mali ste prirodze-
ný talent na moderovanie, 
alebo ste sa veľa vecí pri tejto 
relácii museli naučiť?
Je to o veľkom prispôsobovaní 
sa tomu druhému. Neexistu-
je, že jeden bude úplný indivi 
dualista a druhý tam bude stáť 
ako kôl v plote. Je to o vzájom-
nej komunikácii podobne ako 
v manželstve. Na druhej strane 
som sa moderovaniu nevenoval 

úplne naplno. Hudba, spievanie 
a  hranie boli pre mňa prioritou. 

Spontánne to vzniklo z  toho, že 
som dlhé roky pracoval v  Sloven-

skom rozhlase. Jedenásť rokov som 
moderoval v slovenčine, ale aj v ukra-

jinčine a  rusínčine. Až tam som si uve-
domil, že mám čo dobiehať. Chodil som na 

rôzne komunikačné a  mediálne kurzy. Spoloč-
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nosť ma vnímala skôr ako muzikanta, no možno 
podvedome aj ako moderátora. Naše koncerty sú 
známe tým, že to nie je len o hudbe a o speve, ale 
veľakrát nechýba ani vtipné hovorené slovo.

S  manželkou si vraj vyhovujete preto, že ste 
úplne rozdielni. Navyše ste sa o ňu museli veľ-
mi dlho snažiť. Je podľa vás vo vzťahu rozdiel-
nosť skôr výhodou?
Myslím, že neexistuje univerzálne pravidlo, kedy 
vzťah funguje a kedy nie. To, že sa protiklady pri-
ťahujú, môže fungovať, ale aj nemusí. Pri nás je to 
tak. Sme mierne rozdielni v niektorých názoroch. 
Manželka nemala veľký vzťah ku folklóru, ani ne-
chodievala na etno koncerty. Má však iný pohľad 
na niektoré veci. Okrem iného počúva interpre-
tov, ako je Jaromír Nohavica. To je spevák a muzi-
kant, ktorého som ja osobne predtým nepočúval. 
Keď som počul jeho skvelé texty, tak som zistil, že 
môj diapazón bol značne obmedzený. Bol to aj 
pre mňa veľký posun, s manželkou sa bavíme aj 
na hudobné témy. Myslím si, že veľkým smerova-
teľom sú rodina, deti a pocit hrejivého domáceho 
krbu. To znamená miesta, kam sa môžete vrátiť. 
Vždy je to veľkou motiváciou.

Máte pomerne hektické pracovné tempo. 
Koncerty, vystúpenia a televíznu reláciu. Ako 
sa staráte o svoje zdravie?
Neexistuje dobrý a výkonný športovec, ktorý má 
dochrámané telo alebo sa o seba nestará. Je to po-
tom beh na krátke trate. Snažím sa myslieť na to, 
že sa pomaly blížim do veku, keď môžu pribúdať 
choroby a problémy. Snažím sa to čo najviac od-
ďaľovať. Hoci zrejme nie som dokonalým proto-
typom zdravo žijúceho človeka. Ešte donedávna 
som nepotreboval žiaden psychický relax a bolo 

mi to cudzie. Ako chlapec z dediny som nechápal, 
čo vidia ľudia na tom, že chodievajú na prechádz-
ky do lesa sa vyventilovať. Pre mňa to bol úplne 
cudzí pojem. Bol som v lese stále a mal som pocit, 
že samotný les mi nič nedáva. Postupne som zistil, 
že potrebujem aj psychický relax. Niekedy mi po 
koncertoch dohovára aj moja manželka. Raz mi 
dokonca povedala, že mala po koncerte v  aute 
pocit, akoby sedela s  úplne cudzím človekom. 
Asi to nefunguje tak, že odohráte ťažký koncert 
a po ňom budete veselý a žoviálny. Potrebujem sa 
vždy trošku vyventilovať, zrelaxovať a byť chvíľu 
myšlienkami trošku inde. Musím sa utíšiť. Bežne 
hrávame koncerty, kde sú tisíce ľudí, a či chcem, 
alebo nie, je to psychické, ale aj fyzické vypätie. 
Preto si rád doprajem relax v podobe saunovania, 
rád si zahrám s priateľmi bedminton, lebo nemám 
rád kontaktné športy. Mám rád prechádzky v prí-
rode s  mojou rodinou. Občas je fajn aj ležať na 
gauči a pozrieť si niečo v televízii. Najradšej mám 
historické dokumenty, ktoré ma dokážu upokojiť. 
Je takisto dôležité byť obklopený priateľmi, ktorí 
nám vedia povedať, že už bolo niečo cez čiaru a že 
sa máme opäť vrátiť do reality. 

Ste dvojnásobným otcom. Akým športom 
sa venujete a ku ktorým vediete vaše deti?
Šport je veľmi dôležitý a musím priznať, že som 
ho od detstva trošku zanedbával. Moji rodičia 
boli umelci a hudobníci, no ku športu nemali veľ-
ký vzťah. Práve preto sa to teraz snažím napraviť. 
Radi s rodinkou lyžujeme. Je to nádherný zimný 
šport. Milujem bežkovanie. Už sa teším, kedy sa 
ku mne pridá môj syn Ondrejko, ktorý je tretiačik. 
Zháňal som mu už bežky, no pre také malé deti 
ich ešte nemajú. Mám rád aj plávanie. Určite by 
som šport nepodceňoval. Rozhodne dokáže telu 
a aj psychike veľmi pomôcť. Všetko je v poriadku, 
pokiaľ sa však človek nestane úplným otrokom 
športu. To však mne pravdepodobne nehrozí.

Liečite sa klasicky liekmi, alebo ste otvorený 
aj nejakým doplnkom, prípadne alternatíve?
Som v  tomto smere veľmi opatrný. Som proti 
homeopatikám, proti rôznym šarlatánom a  lie-
čiteľom, ktorí využívajú energiu neviem odkiaľ. 
Bludom neverím. V  rámci alternatívy uznávam 
liečbu rôznymi bylinkami alebo cez zdravú stravu. 
Som veľkým odporcom antibiotík. Podľa mňa nás 
antibiotiká viac ničia, ako nám pomáhajú. V súčas-

Ondrej Kandráč s Mariánom Gáborikom

nosti si však všímam trend v nezdravom stravova-
ní. Je hrozné, že si kupujeme bagety z benzínky 
alebo zo stroja, kde boli dva týždne, a majonéza 
sa vôbec nepokazí a neskysne. Mám pocit, že toto 
rýchle stravovanie je pliagou dnešnej doby. Som 
zástancom zdravej biostravy. Nemusíme však roz-
právať o drahých steakoch. Zjem chutnú bravčo-
vinu od nejakého výrobcu a viem, že tam nie sú 
žiadne chemikálie a  éčka. Najradšej kupujeme 
mäso od výrobcov a  chovateľov. Podporujem 
malých hospodárov. 

Máte za sebou aj nejaké vážnejšie úrazy?
V detstve som bol veľkým smoliarom. Bol som 
pomerne nešikovný a  neobratný. Vždy som 

si  rozbil hlavu alebo nos. Ako dieťa som 
si preťal očný kanálik. Naháňali sme sa pri 

potoku, na plote bol drôt, do ktorého 
som narazil. O  niekoľko hodín mi 
začali z  oka nekontrolovateľne tiecť 
slzy. Museli sme ísť k  lekárovi, kde 
mi oko zašili. Dosť to bolelo. Mal 
som zlomenú ruku, viackrát zošitú 
hlavu, lebo som často zakopával 
a padal. Nám umelcom však hrozia 
aj iné zdravotné problémy. Jednou 
z  nich je strata emócií. Máme ten-

denciu všetko prehnane emocio-
nálne prežívať. Máme vyššiu mieru 

senzibility. Na to si treba dávať pozor 
a treba trošku ubrať, lebo aj umelci môžu 

vyhorieť. Dnes už je to pomerne bežná vec 
aj v iných povolaniach.

Všetok voľný čas trávite s  rodinou. Ako 
si predstavuje dokonalý relax a uvoľnenie?

S manželkou máme rituál, ktorý sme si obľú-
bili počas pracovného týždňa. Ráno odveziem 
deti do školy. Potom idem so ženou na sladké 
raňajky v štýle la dolce vita. Dáme si v jednej 
talianskej kaviarni croissant, citronádu a  vý-
borné espresso a 40 minút spoločne posedí-
me a podebatujeme. To je vec, ktorá ma doká-
že naštartovať. Mám rád, keď sa po takomto 
ráne ideme prejsť, na lyže, no nanešťastie 
sa  to nedá robiť vždy. Mám len pár dní, keď 
mám takéto voľno, a preto to chcem prežiť na-
plno. Potom ideme pre deti do školy, zahráme 
si s nimi pexeso a máme pekný spoločný večer. 
To sú pre nás najkrajšie a najvzácnejšie chvíle. Ondrej Kandráč s rodinou
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Autorka receptov: Eva Blaho, foto: archív E.B.

POSTUP:
Maslo, citrónovú šťavu, mätu a cesnak mieša-
me v menšom hrnci a na slabom ohni, až kým 
sa maslo neroztopí a suroviny riadne nepre-
miešajú.  
Pstruha očistíme, vysušíme papierovou utier-
kou, posolíme a pokoreníme. Jemne posype-
me kukuričným škrobom. 
Na panvici si na miernom ohni zohrejeme 
maslo a opečieme pstruha. Z každej strany pe-
čieme asi 4 min. 
Pri podávaní polejeme pstruha zvyšným cit-
rónovým maslom a posypeme opraženými 
mandľami. 

VIANOČNÝ ŠALÁT 

PSTRUH NA 
CITRÓNOVOM MASLE

SUROVINY:
 150 g masla 
 šťava z jedného citróna
  2 polievkové lyžice čerstvej mäty  
posekanej nadrobno
  1 strúčik cesnaku, pretlačený
  2 pstruhy
  posekané mandle opražené nasucho
  kukuričný škrob

POSTUP:
Jačmenné krúpy varíme vo vode v pomere 1 : 3 
asi 50 min. Do uvarených a ešte horúcich krúp 
zamiešame najemno nakrájanú cibuľu. Mrkvu 
nakrájame na menšie kocky a v osolenej vode 
ju na 10 min. podusíme. Mrkvu, hrášok a kuku-
ricu pridáme do uvarených krúp s cibuľou, pre-
miešame a pridáme tofu majonézu, nadrobno 
nakrájané kyslé uhorky, ochutíme sójovou 
omáčkou, mletým čiernym korením a po vy-
chladnutí šalát zjemníme šťavou z uhoriek.

SUROVINY:
 500 g jačmenných krúp veľkosť č. 10
 1 ks strednej cibule
 2 ks väčšej mrkvy
  1 šálka sterilizovaného  
alebo mrazeného hrášku
  1 šálka sterilizovanej  
alebo mrazenej kukurice
 štipka soli
 6 – 8 kyslých uhoriek
 1 tofu majonéza
  mleté čierne korenie

VRÁSKY
omladzujúci efekt 
vypnutie pokožky

CHRBTICA
bolesti chrbtice a svalov 

zvýšenie pohyblivosti

MENOPAUZA
zlepšenie nálady 

detoxikácia

CELULITÍDA
dermatitída 

ekzémy 
psoriáza

VÝKONNOST
potencia 
kondícia

regenerácia 
pre športovcov

ˇ

MIGRÉNA
zlepšenie nálady 

skleróza multiplex
depresie

ENERGIA
vyrovnanie tlaku,

zvýšenie „dobrého“
cholesterolu

OPUCHY
poúrazové stavy

hematómy a opuchy

KLBOVÉ 
OCHORENIA

artritída a artróza
reuma

osteoporóza

IMUNITA
obranyschopnosť 

prekysličenie organizmu 
chronické ochorenia 

dýchacích ciest

AQUAPARK POPRAD  ŠPORTOVÁ 1397/1  058 01 POPRAD 
TEL.: +421 52 78 51 111  INFO@AQUACITY.SK
SHOP.AQUACITY.SK   WWW.KRYO.SK

KR
YO
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RA

PI
A

ŽITE ZDRAVO 
CÍŤTE SA MLADO A BUĎTE FIT
Kryoterpia je určená všetkým, ktorým záleží na ich zdraví 
a vitalite - Spája prevenciu, rehabilitáciu a regeneráciu

 AKCIOVÉ VSTUPENKY V PREDAJI  NA SHOP.AQUACITY.SK



Meno a priezvisko:

Adresa bydliska:

E -mail:

Správne znenie tajničky:

Vaše postrehy a pripomienky:

Súhlasím, aby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 
851 04 Bratislava („VšZP“), spracúvala moje osobné údaje v rozsahu 
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa s cieľom 
vyhodnotenia súťaže. Súhlas udeľujem na obdobie do 31. 12. 2019 
(termín odovzdania cien). Súhlas môžem kedykoľvek odvolať, pričom 
odvolanie nemá spätné účinky.

Poučenie:
V prípade, ak súhlas odvoláte pred termínom odovzdania cien, ne-
budeme vás môcť do súťaže zaradiť. Všetky informácie a oznámenia 
podľa článkov 12 a 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES, vrátane možnosti odvolania súhlasu, VšZP ako 
prevádzkovateľ zverejňuje na www.vszp.sk a sú dostupné na všet-
kých klientských pracoviskách.

Podpis:

INFORMÁCIE

KVÍZ – ČO VIETE O VITAMÍNOCH? 
1. Antioxidant lykopén, ktorý  
nás chráni proti rakovine  
a srdcovo-cievnym ochoreniam,  
robí z rajčín superzdravú  
potravinu. Najviac ho vyťažíme z:
a) Mrazených rajčín.
b) Varených rajčín.
c) Čerstvých rajčín.

2. Najviac vitamínu C obsahuje:
a) Citrón
b) Červená paprika
c) Brokolica
d) Pomaranč

3. Čerstvá zelenina má vždy  
viac vitamínov ako mrazená:
a) Áno
b) Nie

4. Vitamíny môžeme zo zeleniny  
a ovocia aj umyť:
a) Áno
b) Nie

5. Niektorí ľudia užívajú pred letom 
tabletky betakaroténu pre krajšie  
opálenie a lepšiu ochranu pokožky.  
Neprimerané dávky syntetického  
betakaroténu však zvyšujú riziko  
vzniku rakoviny u:
a) Detí
b) Žien
c) Diabetikov
d) Fajčiarov

6. Väčšinu vitamínov si naše telo  
vyrobí samo. C, D a E si však musíme 
dodávať stravou alebo výživovými 
doplnkami:  
a) Áno
b) Nie

7. Ktorá tepelná úprava zachováva  
v potravinách najviac vitamínov  
po varení v pare?:
a) Varenie v mikrovlnke
b) Pečenie
c) Varenie vo vode
d) Vysmážanie

8. Zemiaky sú bohatým zdrojom  
vitamínu C. Aby sme ho z nich získali  
čo najviac, okrem konzumácie surových  
sa odporúča zemiaky:
a)  Krátko variť v šupke a malom  

množstve vody.
b) Variť olúpané a nakrájané.
c) Piecť.

9. Mlieko obsahuje viacero vitamínov,  
napríklad B6 dôležitý pre správne  
fungovanie chemických reakcií  
v nervovom systéme a mozgu.  
Čo sa však stane, keď mlieko pasterizu-
jeme?:
a) Nedochádza k veľkým stratám vitamínu.
b)   Zničia sa takmer všetky vitamíny,  

z mlieka je len „biela voda“  
s obsahom tuku.

c) Môže dôjsť až k 80 % stratám vitamínu B6. 

Kvíz pripravila redakcia preventívne.sk  
v spolupráci s biochemikom  
doc. Ing. Pavlom Blažíčkom, PhD.

Vyhodnotenie: 1B, 2B, 3B, 4A, 5D, 6B, 7A, 8A, 9A

KRÍŽOVKA 4/2018
Ukazujeme vám cestu za zdravím, a keď sa ocit-
nete na križovatke, hľadáme pre vás najlepšie 
riešenia. VšZP je zdravotnou poisťovňou, ktorá 
vlani v prepočte na jedného poistenca najviac 
zvýšila investície… (dokončenie je v tajničke). 

Správne znenie tajničky posielajte 
do 20. 2. 2019 elektronicky 
(www.vszp.sk/tajnička) alebo poštou na adresu: 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.,  
odbor marketingu a komunikácie 
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava. 
Obálku označte heslom KRÍŽOVKA.

Poistencov, ktorí správne vyplnia tajničku, za-
radíme do žrebovania o vianočný balíček VšZP 
a  knižku Pavla Minárika Vademecum zdravej 
výživy. 

Tajnička krížovky z čísla 3/2018 znie: 
… ZA DENTÁLNU HYGIENU.

Balíček výrobkov značky Daylong žrebovaním 
získal Ing. František Hanuliak z Bratislavy, 
balíček produktov značky Cetaphil posielame 
Štefanovi Krempaskému z Rudnian.
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