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príhovor

predsavzatiam  a  pozitívnym  očakávaniam. 
Možno aj vy ste v tomto období sami sebe sľúbili 
viac pohybu. Čo takto vysadnúť opäť na bicykel 
a  na dvoch kolesách objavovať všetku tú jarnú 
nádheru? Na rozdiel od profesionálneho cyklistu
si to môžete dovoliť, taký Peter Sagan sa na bi-
cykli musí sústrediť iba na jazdu. Aj on však vo 
voľnom čase rád relaxuje pri športe. Akom? Pre-
zradí v rozhovore, ktorý nám poskytol.
Nežným poslom jari sú i žlté narcisy, ktoré sa stali 
aj symbolom nádeje pre onkologických pacien-
tov. Čoskoro ich opäť nájdete aj v  pobočkách
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá je už po 
tretí raz partnerom Ligy proti rakovine a najzná-
mejšej verejnej zbierky na Slovensku, Dňa narci-
sov. Nádej ale môže mať aj inú podobu. Môže sa 
za ňou skrývať napríklad obyčajný úsmev, ktorý je 
vraj najkrajšou ozdobou každej tváre. Šestnásť-
ročná Kristínka z  Bratislavy sa však doteraz kvôli 
svojmu ochoreniu bála usmievať. Operácia v  za-
hraničí to zmenila. V  prvom tohtoročnom vyda-
ní nášho časopisu nájdete aj ďalšie zaujímavé
témy. Okrem zmien a noviniek týkajúcich sa zdra-
votného poistenia sa dozviete, ako má vyzerať 
ukážková preventívna prehliadka u všeobecného 
lekára pre dospelých a koľko kalórií môžete spá-
liť pri bicyklových potulkách jarnou prírodou. 
Nechajte sa obdarovať jej krásou, je všade okolo 
nás, len sa treba pozorne pozerať.

                                      Alena Michalicová, šéfredaktorka

Pobavilo nás  :)
Pri žrebovaní výhercov krížovky nás rozosmial pán 
B. Hradský z Ružomberka. Od správneho vylúšte-
nia tajničky ho delili len tri písmenká, ale výrok, ku 
ktorému dospel, stál za to. Namiesto správneho 
znenia tajničky „Láska nemá páliť, ale hriať“ nám 
poslal  odpoveď   „Vodka  nemá  páliť,  ale  hriať“.
Úsmev za úsmev. Bez ohľadu na to, či sa náš 
čitateľ v  tajničke pomýlil, alebo to bol zámer, za
originálne riešenie mu posielame špeciálnu cenu
– balíček vitamínov.

Iba príroda vraj robí veľké 
veci zadarmo. Aj keď to 
platí pre všetky ročné ob-
dobia, jar má ešte jeden 
„bonus“ navyše. Mnohých 
z nás inšpiruje k tomu, aby 
sme nezostali len v úlohe 
pasívnych pozorovateľov 
krásy okolo nás. Zobúdza-
júca sa príroda zobúdza 
aj naše telo a myseľ, moti-
vuje nás k  novým cieľom, 



anketa

Tatiana Kulíšková
herečka

Oľga Belešová 
herečka

Vladimír Jedľovský
herec

Martina Ostatníková 
speváčka skupiny Starmania Original

Nie. Snažím sa pravidel-
ne chodiť na preven-
tívne prehliadky a  riešiť
aj neduhy, ktoré treba 
mať pre istotu pod kon-
trolou. V zdraví sa neria-
dim heslom „Počkáme 
a  uvidíme.“ Prevencia je
podľa mňa bezpečnej-
šia, lacnejšia a  menej 
bolí. 
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Radšej pôjdem k  zubárke aj dvakrát ročne, ako 
by ma mal bolieť zub. Najlepšie však je preven-
tívne jesť zeleninu a  ovocie, hýbať sa a  preven-
tívne  sa  aj  veľa  smiať.  Dôvod  sa  vždy  nájde.

Nedá sa povedať, že som 
totálny lajdák a preven-
tívne prehliadky ignoru-
jem. Ale na druhej strane
nie som taký poctivec, 
akoby sa žiadalo. A to sa 
mi vypomstilo napríklad 
pri patáliách so zubom. 
Tak dlho som odkladala 
návštevu stomatologič-
ky - mimochodom, vý-

bornej - až sa zo zuba stal „mŕtvy zub“ a čakala 
ma tortúra, ktorá sa skončila nasadením korunky. 
Keďže som bola nedávno vážnejšie chorá, lekárov 
teraz vidím častejšie, ako by som si priala… Sa-
mozrejme, preventíne prehliadky absolvovať tre-
ba, určite sa často predíde väčším komplikáciám.

Keď som bol mladší, pre-
ventívne prehliadky som 
zanedbával. Aj k zubá-
rovi som išiel až keď ma 
pobolievali zuby. Dnes 
som už starší, a teda az-
da  aj  múdrejší.
Prekonal som aj vážnej-
šiu chorobu, takže cho-
dím pravidelne na kon-
troly.

Dokonca aj k tomu zubárovi už chodím preven-
tívne, nie až keď ma niečo bolí. Je rozumnejšie 
dať sa vyšetriť ešte skôr, než vás niečo postihne.Som zástanca prevencie, 

preto chodím na pre-
ventívnu zdravotnú pre-
hliadku pravidelne.
Platím zdravotné pois-
tenie a viem, že každý
z nás má na to nárok.
Vždy si dám urobiť roz-
bor krvi, podľa výsledku
potom prípadne ešte 
ďalšie podrobnejšie  vy-

šetrenie. 
Chodím preventívne aj na vyšetrenie prsníkov, 
ku gynekológovi. Z času na čas si kúpime s mojím 
manželom wellness pobyt v niektorých sloven-
ských kúpeľoch a pár dní plávame, absolvujeme 
masáž a saunu. A okrem toho nefajčím a dávam
si pozor na to, čo zjem. Málo sa pohybujem, to 
sebakriticky priznávam. Chýba mi viac pohybu. 
Už aby bolo leto! Nepáči sa mi, ak niekto má 
zdravotné problémy, ale k lekárovi nejde, lebo 
sa  bojí.  Nepovažujem  to  za  správne.

Chodíte k lekárovi len 
keď vás niečo bolí?
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Motivujeme nemocnice, aby operovali pacientov 
bez zbytočného čakania
generálny riaditeľ VšZP Ing. Marcel Forai, MPH

Od 1.4.2013 zavádzate významnú zmenu vo 
financovaní operácií. V čom spočíva ?
Princíp zmeny je v  tom, že nemocnice už 
nebudú dostávať za každého hospitalizova-
ného pacienta rovnakú sumu, ako to bolo 
doteraz. Bude platiť jednoduché pravidlo  
„Kto operuje, dostane viac“. To znamená, že 
nemocniciam zaplatíme za každého opero-
vaného pacienta príplatok 100 €. Chceme
ich finančne motivovať, aby zvýšili počet 
operácií v chirurgických odbornostiach, aby 
sa pacienti dostali na  bežné i  plánované 
operácie skôr. Navyše, tieto  operácie bude 
VšZP uhrádzať nad dohodnutý zmluvný ob-
jem. Inými slovami, nemocnice budú môcť 
operovať toľko pacientov, koľko bude po-
trebné, bez finančných obmedzení zo strany 
zdravotnej poisťovne. Budú mať našu plnú 
podporu i  garanciu finančných prostried-
kov. Okrem spomínaného príplatku 100 € 
zvyšujeme  ceny aj za operácie, ktoré sú fi-
nancované inak ako platbou za ukončenú 
hospitalizáciu. Ide o  artroskopické výkony 
a  balíčkové ceny TEP  (operácie bedrových 
a  kolenných kĺbov), kde sa cena zvyšuje 
oproti minulému roku  od 200 do  400 €.

Akú sumu VšZP vyčlenila na tento účel?
Ročne  hovoríme  o  sume  36  miliónov  €.
Keďže VšZP v minulom roku hospodárila so
ziskom, chceme aj tieto finančné prostried-
ky zmysluplne využiť v prospech našich po-
istencov. Zaslúžia si, aby na operačné zákro-
ky nemuseli čakať. Zo strany univerzitných, 
fakultných i  všeobecných nemocníc, kto-
rých sa nová filozofia financovania operácií 
týka, máme pozitívne ohlasy, takže verím, 
že sa nám spoločne podarí tento cieľ napl-
niť. My na to vytvárame všetky predpoklady. 

VšZP už v minulosti využila viaceré nástroje 
na to, aby na čakacích listinách bolo čo naj-
menej pacientov. Čo v  tomto slova zmysle
zmenil verejný prísľub, ktorý dala poisťovňa
vlani v septembri?
Sľúbili sme, že nemocniciam uhradíme nad 
dohodnutý objem všetky operácie pacien-
tov, zaradených v tom čase na čakacích lis-
tinách. Sľub sme do bodky splnili, každú 
takúto operáciu sme zaplatili nemocniciam 
navyše. Na základe verejného prísľubu sa
za tento pomerne krátky čas významne
zvýšil počet operácií bedrového a  kolen-
ného kĺbu o  30 % a   kardio-vaskulárnych 
operácií až o 57 %, čím sa skrátila dĺžka ča-
kania na operácie. Zároveň však vzrástol 
počet pacientov na čakacích listinách, pre-
tože garancia finančných prostriedkov na-
vyše bola pre nemocnice silnou motiváciou. 
Preto začali na čakacie listiny zaraďovať viac 
pacientov, a  to aj také nemocnice, ktoré to 
dovtedy nerobili. Ale, ako som už spomí-
nal, paradoxne je na čakacích listinách viac 
pacientov, avšak čakajú menej. Takže zme-
na vo financovaní nemocníc od 1. 4. 2013 
nadväzuje na verejný prísľub i  naše rozvo-
jové projekty, zamerané na skrátenie čaka-
cích listín, a  je ich logickým pokračovaním.
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Klikli ste si už na
www.preventivne.sk?
Viete, že asi 100 tisíc pacientov u nás vôbec nevie o tom, že má cukrovku? Aké sú varovné prí-
znaky tejto epidémie tretieho tisícročia? Verili by ste tomu, že napriek osvete len 3-4 percentá 
žien si robia samovyšetrenie prsníkov správne? Viete, že osteoporóza ohrozuje približne každú 
tretiu ženu a asi každého šiesteho muža vo veku nad 50 rokov? Prečo sú ženy náchylnejšie na 
toto ochorenie? Máte poruchy spánku alebo cítite bezdôvodnú únavu? Nemôžu to byť prvé 
signály hypertenzie, teda vysokého krvného tlaku?

Civilizačné ochorenia nemusia byť strašia-
kom. Predchádzajme im prevenciou a svo-
jou zodpovednosťou k  vlastnému zdraviu. 
Návšteva portálu www.preventivne.sk môže 
byť prvým krokom. V súčasnosti sa môžete
otestovať  na  nasledujúce  ochorenia:
vysoký krvný tlak, rakovina prostaty, ische-
mická choroba srdca, ateroskleróza, rako-
vina krčka maternice, cukrovka - diabetes

Čo  sme  vyčítali  z  návštevnosti  portálu?

Táto forma podpory prevencia sa stretla s pozitívnou odozvou.
Za toto obdobie sme zaznamenali 15 604 vyplnených testov.
Jeden návštevník portálu vyplnil v priemere 4 testy.
V percentuálnom skóre vedú ženy pred mužmi v pomere 63:37.
Top testom podľa záujmu je test na vysoký krvný tlak, ktorý si urobilo 18 % 
návštevníkov. Druhým v  poradí je test na rakovinu hrubého čreva a  koneč-
níka (16 %).
42 % návštevníkov portálu boli ľudia vo veku 45 – 62 rokov.
38 % návštevníkov patrí k vekovej skupine 26 -45 rokov.
Z regionálneho hľadiska v počte testujúcich vedú ľudia z Bratislavského kra-
ja (24%) a Košického kraja (14%). Návštevnosť stránky v ostatných regiónoch 
bola 9 – 12%.

mellitus, osteoporóza, rakovina hrubého 
čreva a konečníka, rakovina prsníka a chro-
nická  obštrukčná  choroba  pľúc.
V  tomto roku plánujeme stránku rozšíriť
aj o  možnosť otestovať sa na ďalšie civili-
začné ochorenia. V  rámci prevencie VšZP 
podporuje aj ďalšie aktivity, o  ktorých po-
drobnejšie  píšeme  na  stranách  8  a 9.

Už pol roka ponúka odpovede na tieto otázky internetový portál Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne. Jeho návštevníci majú možnosť získať nielen základné informácie o  desiatich 
najčastejších  civilizačných  ochoreniach,  ale  aj  sa  na  ne  otestovať.
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Čo sa dá vyčítať z analýzy ľudského tela?

V prvom rade treba povedať, že ak sa name-
rané hodnoty významne odlišujú od opti-
málnych parametrov, je vhodné sledovať 
ich. Ak vám aj prístroj nameria napríklad 
vysoký krvný tlak, môže to byť výnimoč-
ný stav, neznamená to ešte, že trpíte hy-
pertenziou. V  každom prípade si však tlak 
sledujte, a  ak opakovane nameriate v po-
koji hodnoty vyššie ako 130/85, určite na-
vštívte lekára, ktorý posúdi váš zdravotný
stav. Z analýzy zloženia tela sa napríklad
dozviete podiel telesného tuku, minerálov
a  proteínov. „Tieto hodnoty sú orientačné 
a poukazujú na rizikové faktory chronických 
ochorení,“ hovorí MUDr. Beata Havelková. 
Máte podľa nameraných hodnôt vyššie per-
cento telesného tuku? „Mali by ste pouvažo-
vať o  zmene svojich stravovacích návykov 
a viac sa hýbať. Vysoké percento telesného 
tuku sa totiž môže spájať s  obezitou, cuk-
rovkou či  srdcovo-cievnymi ochoreniami,“ 
vysvetľuje MUDr. Havelková. Tieto údaje 
dopĺňa ešte tzv. brušný polomer a  pomer 
pásu k  bokom, ktoré naznačujú zvýšenú 
hmotnosť, alebo obezitu. Tá je rizikovým 
faktorom pre viaceré chronické ochorenia. 
Chýbajú vám minerály? Mali by ste vedieť, 

že telo si ich nedokáže vytvoriť samo,
preto je pomoc v  tomto prípade pomerne 
jednoduchá. Doplňte si minerály stravou, 
prípadne sa poraďte so svojím lekárnikom, 
ktorý  vám  odporučí  vhodný  prípravok. 
Čo ak zastúpenie proteínov vo vašom tele 
nezodpovedá optimálnym hodnotám? Pro-
teíny vaše telo potrebuje na tvorbu a obno-
vu krvi, svalov, kostí, zubov, kože, vlasov, ne-
chtov a vnútorných orgánov. Opäť pomôže 
úprava stravy. „Vhodné sú napríklad kyslo-
mliečne  výrobky,“  radí  MUDr.  Havelková.
Analyzátor iOi na základe zmeraných hod-
nôt odhadne aj váš biologický vek, ktorý 
sa vôbec nemusí podobať tomu skutočné-
mu a  rozdiel môže byť aj niekoľko rokov.

Deň zdravia v OC RETRO
Po minuloročnej pozitívnej skúsenosti a  aj
dobrých ohlasoch verejnosti VšZP opäť 
zorganizovala Deň zdravia v  OC RETRO 
v  Bratislave. Aj druhý ročník podujatia 
sa  tešil  veľkému  záujmu  návštevníkov.
Lákadlom bol opäť prístroj iOi a  mož-
nosť zistiť na základe meraní niektorých 
hodnôt tela odhad svojho biologického
veku. Minimálne 250 návštevníkov podu-
jatia odchádzalo bohatších o toto poznanie.
Ďalších približne 90 ľudí využilo možnosť 
dať si zmerať cholesterol. Pozvanie zúčast-

niť sa na podujatí prijal totiž aj Regionálny
úrad verejného zdravotníctva v  Bratislave. 

Akú váhu majú hodnoty, ktoré vám nameria analyzátor iOi? Pýtajú sa mnohí, ktorí vyskú-
šali tento prístroj na našich Dňoch zdravia, ktoré VšZP organizuje v rámci celého Slovenska. 
Sú namerané hodnoty spoľahlivé ? Mali by ste ich konzultovať so svojím lekárom?
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Keďže Deň zdravia bol krátko po Vianociach,
hodnoty nameraného cholesterolu síce nie-
ktorých nepotešili, napriek tomu ocenili,
že VšZP sa o  ich zdravie stará aj takýmto  
spôsobom.
Veľký záujem bol tiež o odborné poraden-
stvo týkajúce sa starostlivosti o  ústnu du-
tinu a nácvik správnej techniky čistenia 
zubov. Možnosť vyskúšať si to podľa od-

Valentínska kvapka krvi 2013
Prirodzená túžba pomáhať motivuje každo-
ročne mnohých z nás k  jednému z  najhu-
mánnejších prejavov ľudskosti – darcovstvu 
krvi. Vzácnosť tohto daru spočíva nielen
v tom, že krv je nenahraditeľná, ale aj
v tom, že obdarúvame tých najzraniteľ-
nejších–chorých ľudí. Nezištne, dobrovoľne 
a anonymne vstupujeme do životov a  prí-
behov ľudí, ktorých ani nepoznáme. Ľudí po 
úrazoch, operáciách, onkologických pa-
cientov…
Veľkú myšlienku darcovstva krvi aktívne
a celoročne podporuje i VšZP. Aj v  tomto
roku sa zapojila do známej celoslovenskej
akcie  Valentínska  kvapka  krvi  2013. 
Podujatie organizované v  spolupráci s  Ná-
rodnou transfúznou službou a  OC MAX
malo osloviť najmä mladých ľudí a  získať
ich pre túto ušľachtilú myšlienku. Vítaný
bol však, samozrejme, každý. V  rámci po-
dujatia darovalo krv 563 ľudí. Darcov z  ra-
dov svojich poistencov VšZP odmenila vita-

mínovými balíčkami, reklamné predmety 
a  informačné materiály o  výhodách našej
poisťovne  však  dostal  každý  účastník. 

VšZP si ctí najvyššie etické princípy
„Hodnota spoločnosti sa meria hodnotou 
ľudí, ktorí ju tvoria“ – tak znie motto Etické-
ho kódexu Všeobecnej zdravotnej poisťov-
ne, ktoré je výrazom odhodlania všetkých
jej zamestnancov riadiť sa najvyššími prin-
cípmi spoločenskej a  profesijnej etiky. Pra-
cujeme v  inštitúcii, ktorá pomáha chrániť
to najcennejšie–život a zdravie. Je preto pri-
rodzené, že ochrana týchto hodnôt si vy-
žaduje dodržiavanie etických a  morálnych 

princípov  v  našej  každodennej  práci. 
Základné hodnoty a  posolstvá Etického 
kódexu sú zverejnené vo všetkých našich 
pobočkách a  celé znenie dokumentu náj-
dete  na  www.vszp.sk.
Záleží nám na tom, aby dobré meno VšZP 
bolo pre vás, našich poistencov, zadosťuči-
nením, že ste starostlivosť o  svoje zdravie 
zverili do rúk váženej a uznávanej inštitúcii.

porúčaní odborníkov využilo približne 120 
ľudí. Viacerí návštevníci sa zaujímali o  ter-
míny ďalších Dní zdravia, aby ich prípadne
mohli odporučiť aj svojim blízkym. Pre nás, 
ako organizátorov podujatia, je to nielen
dobrá motivácia pre budúce akcie, ale i dô-
kaz, že takáto forma podpory prevencie je 
vítaná. 



   8 I www.vszp.sk

aktuality

V  piatok 12. apríla 2013 Vás opäť oslovia
dobrovoľníci Ligy proti rakovine a ponúknu 
Vám žltý narcis. Kvet, ktorý si za predchá-
dzajúcich šestnásť rokov našiel miesto nie-
len na Vašich odevoch, ale získal  si  i   Vaše 
srdcia… 

Ak si v  tento deň pripnete narcis, vyjadríte 
podporu onkologickým pacientom. Ak aj 
prispejete, Váš príspevok či zaslaná SMS 
umožnia Lige proti rakovine (LPR) realizo-
vať a financovať projekty a  programy pre 
onkologických pacientov, pôsobiť v  oblasti 
prevencie, či podporovať klinické a výskum-
né projekty. 

Jedným z partnerov Dňa narcisov sa už 
po tretíkrát stane aj Všeobecná zdra-
votná poisťovňa, a.s., ktorú s  LPR spája
spoločnéúsilie v boji proti rakovine vo for-
me starostlivosti o onkologických pacientov 
a pripodpore prevencie. Aj v tomto roku bu-
dú v deň zbierky v pobočkách VšZP umiest-
nené pokladničky, do ktorých budú môcť
prispieť  klienti  a  zamestnanci  poisťovne.

Deň  narcisov  je  možné  podporiť:
     na  účet  zbierky  č.  2629740400/1100,
    do pokladničiek dobrovoľníkov priamo v deň  
zbierky – 12.  apríla  2013, 
   zaslaním SMS s ľubovoľným textom na číslo 
848 v sieti všetkých mobilných operátorov v ter-
míne od 1. do 20. apríla 2013.

* Cena 1 SMS je 2 €. Operátor odvedie na zbierku 
celú túto sumu a samotné zaslanie SMS zákaz-
níkovi  nespoplatňuje.

Liga proti rakovine sa verejnosti, partne-
rom, dobrovoľníkom a  všetkým, ktorí ako-
koľvek podporujú tento deň i  jej celoročné
aktivity, poďakuje IV. ročníkom Koncertu
vďaky. Koncert bude v deň zbierky, 12. 
apríla 2013 na námestí pred  Euroveou 
 v  Bratislave. 
Príďte aj Vy podporiť atmosféru tohto
dňa, tešíme sa na Vás.
http://www.lpr.sk 
http://www.facebook.com/ligaprotirakovine
http://www.dennarcisov.sk

Deň narcisov opäť v znamení nádeje

bojujeme proti rakovine
hrubého čreva a konečníka

logo_30x25cm:Layout 1  13. 2. 2012  11:34  Page 1

Spolu proti rakovine
hrubého čreva a konečníka

Združenie Europacolon Slovensko vyzýva: 
Otestujte si svoje vlastné riziko ochorenia na 
kolorektálny  karcinóm! 

Rakovina hrubého čreva a konečníka alebo 
kolorektálny karcinóm si nevyberá. Každo-
ročne pribudne 3500 žien i mužov, ktorým 
tvrdo zasiahne do života. Výnimkou nie sú
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ani tridsať či štyridsaťroční. Stereotyp, že 
postihuje len ľudí nad 50 rokov, už neplatí.
Nabúral ho rodinne alebo familiárne pod-
mienený typ rakoviny hrubého čreva a ko-
nečníka (KRCa), o  ktorom sa málo vie, tak-
mer vôbec sa o  ňom nehovorí a  prejavuje
sa aj u mladších. S tým chce skoncovať pa-
cientské združenie Europacolon, ktoré od
21. marca 2013 bude verejnosť informovať
o familiárne podmienenom KRCa, každé-
mu ponúkne možnosť otestovať si svoje 
vlastné riziko rakoviny hrubého čreva na
www.europacolon.sk a poradí formu pre-
vencie či včasného záchytu. Pacientské ob-
čianske združenie Europacolon Slovensko, 
ktoré bojuje proti kolorektálnemu karci-
nómu pripravilo v spolupráci s MUDr. Rudol-
fom Hrčkom, Csc., vedúcim sekcie skríningu

KRCa Slovenskej gastroenterologickej spo-
ločnosti, možnosť jednoduchého otestova-
nia svojho rizika ochorenia, ktorý je určený
najmä ľuďom v mladšom a v produktívnom 
veku.
Ak na webovej stránke www.europacolon.sk 
zodpovedne vyplníte formulár a zodpoviete 
jednoduché otázky o vašom zdraví, získate 
nielen zhodnotenie vášho rizika vzniku ra-
koviny, ale aj odborné medicínske odpo-
rúčanie,  čo  máte  robiť. 
V prípade odhalenia vyššieho rizika vám za-
šlú aj odbornú publikáciu s  informáciami.

Využite šancu, ktorú vám ponúka skríning 
kolorektálneho karcinómu, ktorý hradí aj
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., par-
tner  tejto  preventívnej  kampane. 

III. Fórum onkologických pacientov aj za účasti odborníkov VšZP

Liga proti rakovine sa usiluje o to, aby onko-
logickí pacienti mali k  dispozícii čo najviac 
informácií „z prvej ruky“, ktoré im môžu po-
môcť pri riešení rôznych životných situácií, 
spojených s ich ochorením.
Jednou z  osvedčených foriem takejto ko-
munikácie sú aj Fóra onkologických pa-
cientov, ktoré vytvárajú priestor na osobný 
dialóg medzi onkologickými pacientmi, 
lekármi a zástupcami zdravotníckych i štát-
nych  inštitúcií.

V dňoch 14. a 15. decembra 2012 zorgani-
zovala Liga proti rakovine v poradí už 
III. Fórum onkologických pacientov. Počas 
dvoch dní diskutovalo 210 onkologických 
pacientov s odborníkmi s úmyslom nájsť 
možnosti vedúce k zlepšeniu rôznych as-
pektov postavenia onkologických pacien-
tov  na  Slovensku. 

Na fóre odzneli odborné príspevky na aktu-
álne témy z  oblasti medicíny, sociálnej sta-
rostlivosti i  zdravotného poistenia. V  rámci
partnerskej spolupráce s  Ligou proti rako-
vine prijala pozvanie na toto podujatie aj

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., ktorú
zastupovali MUDr. Terézia Suchá a MUDr. Ga-
-briela Matejková. Obe odborníčky odpove-
dali na otázky týkajúce sa najmä úhrady
zdravotnej starostlivosti z  verejného zdra-
votného poistenia. Pacienti sa napríklad za-
ujímali o  podmienky, za akých majú nárok 
na kúpeľnú liečbu, rôzne zdravotnícke  po-
môcky  a  pod. 

Aj III. Fórum onkologických pacientov pot-
vrdilo, že informácie „z prvej ruky“, otvorená 
diskusia a  konštruktívne návrhy sú cestou,
ktorá môže významne prispieť k  skvalitne-
niu  života  onkologických  pacientov.  
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Absolvujte s nami
preventívnu prehliadku

Viete koľko času strávime napríklad nakupovaním bežných potravín? Vraj až neuveriteľných 
100 hodín ročne. Skúste rátať ďalej a vypočítajte si, koľko času ročne venujete iným činnos-
tiam, napríklad sledovaniu televízie, surfovaniu po internete, úprave svojho zovňajšku, 
návšteve  kaderníčky,  zábave… Možno budete sami prekvapení, k akým číslam sa dostanete.
Dá sa potom veriť tomu, že 30 minútová preventívna prehliadka u všeobecného lekára
raz za dva roky je časovým luxusom, ktorý si nemôžeme dovoliť? Alebo je pre nás po-
hodlnejšie uveriť  tomu,  že  kým  nás  nič  nebolí,  lekára nepotrebujeme? Ak aj vy cítite, že 
žiaden  z  týchto  argumentov  neobstojí,  zmeňte  to!

Rady pre vás:

Preventívnu prehliadku neodkladajte na neskôr. 
Zaznačte si termín plánovanej prehliadky v kalendári, aby ste na ňu nezabudli.
Nezamieňajte si preventívnu prehliadku s  návštevou lekára, keď riešite ne-
jaký konkrétny zdravotný problém.
Preventívna prehliadka nie je vašou povinnosťou, ale právom.
Preventívna prehliadka nebolí, choroby však áno.

Nech sa páči,
vstúpte do našej ambulancie

Dozviete sa, ako má preventívna prehliad-
ka u všeobecného lekára pre dospelých pre-
biehať, aké vyšetrenia by ste v  rámci nej 
mali absolvovať, a  čo všetko váš lekár pri  
prehliadke  sleduje.
Netrúfame si odhadnúť, aké percento pa-
cientov vlastne vie, na čo má v  rámci pre-

ventívnej prehliadky nárok z  verejného  
zdravotného  poistenia. 
Vaše otázky a skúsenosti však naznačujú, že 
v našej ambulancii ste na  správnom  mieste.
V prvom rade by ste mali vedieť, že za pre-
ventívnu prehliadku neplatíte. Vášmu vše-
obecnému lekárovi pre dospelých, s ktorým
máte podpísanú dohodu o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti, ju plne uhradí va-
ša  zdravotná  poisťovňa.



zdravý štýl
Ako často máte nárok na preventívnu 
prehliadku u všeobecného lekára pre
dospelých? 

   Ak ste starší ako 18 rokov, na preven-
tívnu prehliadku máte nárok raz za dva roky.

    Ak ste evidovaný darca krvi alebo zdra-
votne postihnutý, na preventívnu prehliad-
ku môžete ísť raz ročne.

Čo zaujíma vášho lekára?

Váš všeobecný lekár by mal mať vašu kom-
pletnú zdravotnú dokumentáciu, preto je 
dôležité, aby ste ho priebežne informovali 
o  výsledkoch všetkých vyšetrení alebo zá-
krokov, ktoré ste absolvovali u  lekárov špe-
cialistov. Len na základe komplexných in-
formácií môže zodpovedne posúdiť váš 
celkový zdravotný stav, prípadne odporučiť
ďalšie vyšetrenia. Rizká vyplývajúce z  ro-
dinnej anamnézy, pracovnej záťaže či život-
ného štýlu – to je základný rámec úvodného
rozhovoru, v ktorom sa lekár snaží získať od 
vás  čo  najpresnejšie  informácie.
Niekedy totiž aj pre nás laikov zanedbateľné 
maličkosti môžu lekárovi pomôcť pri identi-
fikovaní vašich prípadných zdravotných pro-
blémov. Lekár v  rámci preventívnej pre-
hliadky skontroluje aj stav očkovania, naprí-

klad proti tetanu, keďže toto očkovanie vám 
pri niektorých poraneniach môže zachrániť 
život. Nasleduje komplexné vyšetrenie ce-
lého tela od hlavy po päty, a  to pohľadom, 
pohmatom, poklepaním, posluchom.

Čo prezrádza pulz a krvný tlak?

Lekár vám zmeria pulz a aj  tlak krvi, ktorý 
môže byť významným rizikovým faktorom 
kardio-vaskulárnych ochorení. 
Viete, že pulz dospelého človeka by mal byť 
60 – 70 úderov za minútu? Ak je pulz v po-
koji vyšší ako 100, alebo nižší ako 50 úderov 
za minútu, môže to byť príznakom niektoré-
ho zo srdcovo-cievnych ochorení. Lekár sle-
duje i  pravidelnosť pulzu, nepravidelnosť 
môže  byť  prejavom  poškodenia  srdca.
Všetky tieto zistenia si lekár overuje na EKG 
zázname, ktorý zachytí aj drobné anomálie 
vo funkcii srdca. EKG vyšetrenie je v  rámci 
preventívnej prehliadky hradené všetkým 
poistencom nad 40 rokov. 

Veľkú výpovednú hodnotu má pre lekára aj 
krvný tlak. Hypertenzia (vysoký krvný tlak) 
sa totiž objavuje aj v mladom veku, hlavne 
u  mužov, pričom dlhodobé neriešenie toh-
to problému môže byť príčinou napríklad 
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infarktu myokardu alebo mozgovej príhody. 
Predpokladá sa, že až 20% mladých mužov 
na Slovensku vo veku 20 - 30 rokov má zvý-
šený krvný tlak a nevie o tom.

Prečo sa vyšetruje krv a moč?

Súčasťou preventívnej prehliadky sú aj he-
matologické a  biochemické vyšetrenia na 
základe  odberov  krvi  a  moču. 

Čo  všetko  z  nich  lekár  môže  zistiť?
Chudokrvnosť, prvé príznaky leukémie, ale 
i  ďalších ochorení vie lekár vyčítať z  vášho 
krvného obrazu. Z  krvi sa dá zistiť aj to,
či nemáte príznaky začínajúceho metabo-
lického ochorenia, poškodenie pečene či
vysoký  cholesterol.

  na preventívnu prehliadku k  všeo-
becnému lekárovi chodí len každý piaty
dospelý?
    asi 20 % pacientov, ktorí absolvovali 
preventívnu prehliadku, pošle lekár na 
ďalšie vyšetrenia?
   u  2 % poistencov, ktorí v  minulom
roku absolvovali preventívnu prehliad-
ku, sa vďaka nej včas začala onkologická
liečba?
      u približne 15 % poistencov sa zachy-
til vysoký krvný tlak, ktorý si vyžaduje
následnú  dlhodobú  liečbu?

                             MUDr. Beata Havelková, MPH

Z  vyšetrenia moču možno zistiť prípadné 
ochorenie obličiek, alebo zápal v  tele. Ak 
máte viac ako 50 rokov alebo sa vo vašej 
blízkej rodine vyskytla rakovina hrubého 
čreva a  konečníka, v  rámci preventívnej 
prehliadky by ste mali absolvovať vyšetre-
nie na zistenie krvi v  stolici. Jednoduchým 
a  bezbolestným testom sa dá toto ocho-
renie zachytiť vo včasnom, dokonca pred-
rakovinovom štádiu. Ak ste poistencom 
VšZP, poisťovňa vám v  rámci nadštandard-
nej prevencie uhradí toto vyšetrenie už od
40.  roku  veku.
Výsledky všetkých spomínaných vyšetrení
lekár podrobne zhodnotí a  rozhodne o prí-
padnej  ďalšej  diagnostike  alebo  liečbe.

Viete že:



Aby vám nič neuniklo
Platenie odvodov z dohôd
Ide o novinku, ktorá platí od januára tohto roka.
Po novom sa odvádzajú odvody na zdravotné poistenie aj z dohôd o pracovnej
činnosti a z dohôd o vykonaní práce. 

Z platenia odvodov sú však vyňaté nasledovné príjmy:
a)   príjmy z dohody o brigádnickej práci študentov,
b) príjmy z  dohody o  vykonaní práce a  dohody o  pracovnej činnosti u poberateľov vý-
sluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchod-
kový vek podľa zákona č. 461/2003 Z. z., poberateľov invalidného výsluhového dôchodku  
z  výsluhového  zabezpečenia  policajtov  a  vojakov,
c) príjmy z  dohody o  vykonaní práce a  dohody o  pracovnej činnosti u poberateľov sta-
robného  dôchodku  alebo poberateľov invalidného dôchodku.

Aké  povinnosti  má  dohodár?

V  dni, kedy je poistenec považovaný za za-
mestnanca z titulu práce na dohodu, odvo-
dy do zdravotnej poisťovne platí zamestná-
vateľ. Poistenec pracujúci na dohodu v čase, 
keď sa za zamestnanca z  titulu dohody ne-
považuje a  nemá iného platiteľa poistného 
(napr. nie je poistencom štátu, zamestnan-
com), je považovaný za samoplatiteľa (tzv. 
osobu dobrovoľne nezamestnanú), a teda je 
povinný splniť si oznamovacie povinnosti, 
ktoré mu vyplývajú zo zákona a platiť si od-
vody sám. Podrobnosti o oznamovacích po-
vinnostiach uvádzame na stránke
www.vszp.sk.

Zdravotné poistenie
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Ako  prihlasuje  dohodára
zamestnávateľ?

Zamestnávateľ bude poistenca pracujúce-
ho na dohodu nahlasovať osobitným kó-
dom, a  to kódom 2D, pričom poistenca 
pracujúceho na dohodu prihlasuje na tie
dni, ktoré reálne odpracuje (za ktoré má prí-
jem). Urobiť tak môže buď písomne, alebo
elektronicky.



Nová výška minimálneho preddavku pre 
SZČO a  samoplatiteľov predstavuje pre rok 
2013 mesačne sumu 55,02 Eur a maximál-
ny mesačný preddavok predstavuje sumu 
550,20 Eur. Od januára 2013 sa však zmenil 
aj samotný spôsob výpočtu preddavkov. 
Zdravotná poisťovňa zaslala všetkým SZČO 
a samoplatiteľom listovú zásielku s oznáme-
ním o  ich novej výške preddavku. Ten bolo 
potrebné po prvýkrát uhradiť do 8. februára 
za mesiac január.

Ak ste si zabudli zmeniť trvalý príkaz v ban-
ke, prípadne ste list prehliadli, je potrebné, 
aby ste rozdiel za nesprávne uhradené me-
siace doplatili do zdravotnej poisťovne v čo 
najskoršej platbe. Vyhnete sa tým prípad-
ným úrokom z omeškania alebo vystaveniu 
výkazu nedoplatkov. Overiť stav svojho úč-
tu si môžete jednoducho prostredníctvom
našich elektronických služieb alebo priamo 
v pobočke.

Zdravotné poistenie
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Zmenila  sa  výška  preddavkov,  zaplatili  ste  ich  v  správnej  výške?

Do konca roka 2012 platila pre poistenca
povinnosť oznamovať do ôsmich dní zdra-
votnej poisťovni skutočnosti rozhodujúce 
pre vznik alebo zánik povinnosti štátu pla-
tiť za neho poistné. Od 1. januára 2013 do-
chádza k  zmene a niektoré oznamovacie 
povinnosti za fyzické osoby – poistencov 
štátu plnia externé subjekty (napr. Sociálna 
poisťovňa). Znamená to, že ak sa napríklad 
zaevidujete na Úrade práce, nemusíte to od 
nového roka nahlasovať vašej zdravotnej 
poisťovni, nakoľko túto skutočnosť oznámi
príslušná externá inštitúcia. Zmena sa však 
netýka všetkých skupín poistencov štátu,
niektorí poistenci aj naďalej musia skutoč-
nosť, že za nich platí poistné štát, nahla-
sovať  zdravotnej  poisťovni. Ide o:
       fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje sta-
rostlivosť v zariadení, v ktorom je umiest-
nená na základe rozhodnutia súdu, alebo 
v  zariadení  sociálnych  služieb  celoročne,

Dobrá  správa,  niektoré  oznamovacie  povinnosti  vám  ubudnú
 

     fyzickú osobu, ktorá sa osobne celo-
denne a riadne stará o dieťa vo veku do
šiestich  rokov,
    fyzickú osobu, ktorá opatruje fyzickú
osobu s  ťažkým zdravotným postihnutím 
odkázanú podľa posudku vydaného podľa 
osobitného predpisu alebo opatruje blízku 
osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie
je  umiestnená  v  zariadení  sociálnych
služieb  alebo  v  zdravotníckom  zariadení,
     manželku alebo manžela zamestnan-
ca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine,
alebo zamestnanca, ktorý podľa pracovnej 
zmlvy vykonáva práce vo verejnom záujme 
v  zahraničí,
    fyzickú osobu, ktorá vykonáva pra-
covnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a chari-
tatívne  spoločenstvo.
Uvedené skutočnosti preukazuje poistenec 
čestným  vyhlásením.

Platenie  preddavkov  z  dividend

Od nového roku sa mení aj platenie poist-
ného z  dividend. Po novom bude za pois-
tenca odvádzať preddavky z  vyplatených
dividend platiteľ dividend, teda ten, kto ich
vypláca. Za platiteľa dividend sa považuje
právnická osoba so sídlom na území Slo-
venskej republiky, ktorá vypláca dividendy.

Sadzba pre výpočet poistného je vo
výške 14 %.
Maximálny vymeriavací základ je 120-
násobok  priemenej  mesačnej  mzdy.
Vykazovanie preddavkov, ako aj ich
platenie  upravuje  Vyhláška  MZ  SR 
č. 130/2012 Z. z. 



Objavte krásy rajeckej dOliny 
a relaxujte v termálnych

 kúpeľOch  aphrOdite

www.spa.sk

VonkajŠÍ 
Vodný SVet

rajecké teplice
apHrODite

nOvinka
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Zdravotné poistenie
Preddavok na poistné je potrebné vy-
kázať do ôsmich  dní  odo  dňa  vyplatenia 
dividend.
Splatnosť preddavku poistné je do 8. 
dňa po uplynutí kalendárneho mesia-
ca,  v  ktorom  boli  vyplatené  dividendy.

Zmena sa týka dividend vyplatených zo
zisku za rok 2013 a nasledujúce. V  prípade, 
že dividendy vypláca právnická osoba so 
sídlom mimo územia SR, výšku vyplate-
ných dividend oznamuje zdravotnej pois-
ťovni  poistenec. Podrobnosti o platení pred-
davkov z dividend uvádzame na stránke  
www.vszp.sk

Tak, ako minulý rok, aj tento rok zdravotná
poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie pois-
tného  za  svojich  poistencov.
V  súvislosti s  vykonaním ročného zúčtova-
nia za rok 2012 je však potrebné, aby si po-
istenci priebežne aktualizovali svoje údaje, 
predovšetkým o  trvalom pobyte, o  plati-
teľovi poistného, o bankových  účtoch  atď.
Zdravotná poisťovňa tieto údaje potrebuje

nielen pre správny výpočet poistného,
ale  aj  na  prípadné  vrátenie  preplatku.
Poistenci, ktorí mali v  roku 2012 príjmy
z  osobnej asistencie alebo vyplatené divi-
dendy, by nemali zabudnúť, že do 31. 5.
2013 im plynie lehota na oznámenie týchto
príjmov. Všetky tieto informácie sú nevy-
hnutné pre správne vykonanie ročného
zúčtovania.

Nezabudnite si splniť povinnosti v súvislosti s  ročným zúčtovaním za 
rok  2012
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Už sa nebojím usmievať
„Smeje  sa  jazvám, kto  ranu  nikdy  nepocítil.“ William Shakespeare to povedal 
jednoducho a  výstižne. Ktovie, ako často to takto nejako cítila aj dnes už 16 ročná 
Kristínka, ktorej od útleho detstva okolie dávalo najavo, že je „iná“. Nezáleží totiž na 
tom, či ide o  rany na tele alebo na duši. Hoci tie druhé sa hoja  ťažšie, pretože detská 
dušička je nesmierne krehká a  zraniteľná. A  niekedy ju pred necitlivosťou vonkaj-
šieho sveta nedokáže ochrániť ani milujúca rodina. Možno aj preto sa Kristínka často
zatvárala vo svojej izbe a hrala si vlastné vymyslené príbehy, v ktorých žila iné životy… 

O genetickej poruche sme netušili

Kristínka Waczulíková z  Bratislavy sa naro-
dila ako na pohľad zdravé dieťatko. Nič 
nenasvedčovalo tomu, že osud to zariadil 
inak, a  ešte skôr, než prišla na svet. Do jej 
dvoch rokov rodičia ani netušili, že ich dcér-
ka má genetickú poruchu. Keď sa jej pre-
rezal prvý zúbok, bol síce špicatý, ale nik 
si z  toho ťažkú hlavu nerobil. Aj ďalšie
mliečne zúbky však mali rovnaký kužeľový
tvar a dievčatko nemalo skoro žiadne vlás-
ky. „Na hlavičke mala stále len jemné pá-

perie, ktoré nie a  nie rásť,“ hovorí Kristín-
kina mama Iveta. Vtedy v nej začalo silnieť 
podozrenie, že tieto prejavy môžu spolu 
súvisieť. Nasledovala séria vyšetrení a  kon-
zultácií s  cieľom zistiť, v  čom je problém.
Definitívnu bodku za pochybnosťami dalo
vyšetrenie  v  Centre  lekárskej  genetiky. 
Kristínke diagnostikovali syndróm ektoder-
málnej dysplázie. Ide oporuchu, ktorá vzni-
ká vo včasnom štádiu vývoja plodu. Pos-
tihuje orgány a  tkanivá, ktoré sa vyvíjajú 
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zo zárodočnej vrstvy (ektodermy). Teda ko-
žu, potné žľazy, zuby, vlasy, nechty, niektoré 
orgány ako oči, vnútorné ucho, sliznice dý-
chacích orgánov a iné. Príznaky tohto ocho-
renia sa objavujú v  rôznych kombináciách 
a  rôznych  stupňoch závažnosti.

Deti sa jej vysmievali

V  prípade Kristínky sú najväčším problé-
mom zuby. Celý jej trvalý chrup tvorí len
jeden zub, rovnako špicatý ako jej mliečne
zúbky. Kvôli tomu bola neraz ľahkým ter-
čom posmechu či odstrkovania zo strany  
svojich  rovesníkov.

„Raz ju jeden chlapec nazval otváračom na
konzervy,“ hovorí pani Waczulíková. Aj po 
rokoch ju táto spomienka bolí, pretože pre 
mamu je bezradnosť pomôcť vlastnému 
dieťaťu asi to najhoršie. „Pamätám si, že
deti v škôlke sa mi vysmievali, že som chla-
pec, lebo mi museli stále strihať vlasy,“ do-
dáva Kristínka. Keď bola menšia, často ju
bolievalo brucho, keďže nedokázala dobre 

pohrýzť potravu, mala časté ekzémy, krva-
vé trhlinky na koži, poruchy potenia, opa-
kované problémy s  dýchacími cestami. Na-
učila sa však žiť so svojou diagnózou i  jej
prejavmi. Celé detstvo trpezlivo čakala, kým 
bude väčšia, aby bolo možné riešiť to, čo
ju aj ako mladé dievča trápi najviac - pro-
blém  absentujúceho  trvalého  chrupu.

Schválená liečba v cudzine 

„Obišli sme azda 10 –15 odborných ambu-
lancií, lekári však boli väčšinou v rozpakoch,
keďže s  takýmto prípadom sa ešte nestret-
li,“ hovorí pani Iveta. Aj na klinike detskej 
stomatochirurgie v  OUSA v  Bratislave im
potvrdili, že v  prípade Kristínky ide o kom-
plikovaný stav, ktorý si vyžaduje tímovú
spoluprácu chirurgov, implantológov a pro-
tetikov. Rodičia hľadali radu aj v susednom
Česku. Vo Fakultnej nemocnici v  Brne sa 
skontaktovali s prof. Jiřím Vaněkom, v  tom 
čase prednostom stomatologickej kliniky, 
ktorý Kristínkin chorobopis posunul svoj-
mu kolegovi, špecialistovi na deti s týmto
syndrómom,  MUDr.  Patrikovi  Prachárovi.
„Keď si pozrel dcérkine snímky, hneď nám 
predostrel viaceré možnosti a dal termín 
na zákrok s  tým, že pripraví aj kalkuláciu 
pre zdravotnú poisťovňu,“ spomína pani
Iveta. Známy český stomatochirurg im na-
vrhol postup, s ktorým, podľa nej, lekári na
Slovensku ešte nemajú také skúsenosti ako
špecialisti v Brne – kombináciu implantátov
a  trvalých zubov, respektíve využitie mlieč-
nych stoličiek. Namiesto radikálnej rekon-
štrukcie po dovŕšení plnoletosti, ktorá by 
bola pre mladé dievča veľkou traumou, sa 
MUDr. Prachár rozhodol pre šetrnejší zá-
krok s  veľkou šancou na úspech. Liečba
v  ČR teda ponúkala diametrálne iné rieše-
nie, ako navrhovala klinika v Ružinove, kto-
rá uvedenú liečbu v zahraničí neodporučila.
Vzhľadom na to, že ide o  zriedkavú diag-
nózu a  s  navrhovanou liečbou v  detskom 
veku nie sú v  SR skúsenosti, Odbor liečby 
v  cudzine VšZP požiadal o  stanovisko hlav-
nú odborníčku MZ SR v  odbore stomato-
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lógia prof. MUDr. Markovskú, CSc.  Liečbu 
konzultoval aj s  lekármi v SR, ktorí sa špe-
cializujú na implantológiu (MUDr. Strecha).
Kristínkin stav je podľa nich natoľko kom-
plikovaný, že si vyžaduje vysoko odborný 
pohľad a  liečebný plán skúseného odbor-
níka, ktorý má s  týmito stavmi dostatočné,
dlhodobé a pozitívne skúsenosti. To klinika 
v  Brne spĺňala. Na základe týchto stano-
vísk, keďže liečebný postup a zákroky, kto-
ré navrhol MUDr. Prachár nie sú v  SR do-
stupné, Všeobecná zdravotná poisťovňa 
vyhovela žiadosti a úhradu liečby schválila.

Operácia v Brne 

V  súčasnosti sa Kristínka zotavuje po prvej 
operácii, ktorú podstúpila na klinike v Brne. 
„Nebála som sa, brala som to optimisticky,“ 
hovorí  sympatická  stredoškoláčka.
Počas operácie, ktorá trvala necelú hodinu, 
jej vytrhli 5 mliečnych zubov, aby uvoľnili 
miesto pre implantáty a  navŕtali 4 im-
plantáty v  hornej časti chrupu. Čoskoro 
pôjde na kontrolný röntgen a do jesene 
by mala mať hotový aj keramický mos-
tík. Následne ju čaká operácia dolnej časti 
chrupu, tá by však mala byť menej nároč-
ná. „Do Vianoc by dcérka mohla mať nové 
zuby,“  hovorí  s  vďakou  jej  mama. 

Žijem svoje sny

Hovorí sa, že človek by nemal snívať svoj 
život, ale žiť svoje sny. Snaží sa o  to aj 
Kristínka, ktorá si vlani v  lete napríklad 
vyskúšala zoskok s  padákom. Aj sen o  no-
vých zuboch je opäť o čosi bližšie k  realite.
Kristínka sa teší, že jej úsmev už nebude
prezrádzať, že je „iná“. Sníva o tom, že sa
raz vráti do Austrálie, kde žila istý čas s ro-
dičmi ako dieťa, a kde, ako sama hovorí, 
bola šťastná. Zaujíma ju astronómia a raz 
by sa určite chcela pozrieť do vesmíru. Na-
ďalej si vymýšľa príbehy, ktoré jej pomáha-
jú nájsť odpovede na rôzne životné situácie.
Verí však tomu, že s novými zubami bude
mať  omnoho  viac  dôvodov  usmievať  sa…

                                                                               
                                                                            - ami -
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Aktuálne otázky poistencov

poradňa

Môj kožný lekár si vždy za objednanie
na vyšetrenie pýta odo mňa 3 eurá. Je 
to  v  poriadku?
Lekár od Vás môže požadovať platbu v tom 
prípade, ak so zdravotnou poisťovňou ne-
má uzatvorenú zmluvu na tento konkrétny
výkon. Zdravotná poisťovňa totiž uhrádza
lekárovi výkony v súlade so zákonom o roz-
sahu zdravotnej starostlivosti, ktorý presne
definuje na čo máte nárok z verejného zdra-
votného poistenia. Lekár je však povinný 
tie výkony, ktoré nie sú hradené z  verej-
ného zdravotného poistenia (napríklad ob-
jednanie pacienta na konkrétny termín),
uviesť  na  viditeľnom  mieste  v  cenníku.
Navyše, lekár by Vás mal o  prípadných do-
platkoch vopred informovať. Odporúčame
Vám, aby ste si vždy vypýtali od lekára do-
klad o  tom, za čo ste mu zaplatili a  overili
si rozsah vykázanej zdravotnej starostlivos-
ti  aj  vo  svojom  účte  poistenca. 

Počula som, že sa opäť zavádzajú vý-
menné  lístky.  Je  to  pravda?
Áno, od 1. apríla sa opäť zavádzajú pri 
návšteve špecialistov tzv. výmenné lístky. 
Váš všeobecný lekár tak bude mať šancu 

získať lepší prehľad aj o  Vašom celkovom
zdravotnom stave, ako aj o predpisovaných 
liekoch. V praxi sa predtým totiž stávalo, 
že pacienti navštívili viacerých odborných 
lekárov v rôznych odbornostiach a boli im 
predpísané lieky, u ktorých bola kontrain-
dikácia, čo predstavovalo v  niektorých prí-
padoch vážne ohrozenie ich zdravotného 
stavu. Výmenný lístok však nepotrebujete,
ak plánujete navštíviť stomatológa, gyne-
kológa, očného lekára (len ak potrebujete 
okuliare),  kožného  lekára  a  psychiatra.

Čakám bábätko a na internete som 
našla, že sa zaviedol celoplošný skrí-
ning novorodencov. Musím o toto vy-
šetrenie  žiadať?
Áno, od 1. januára 2013 zdravotné pois-
ťovne na Slovensku uhrádzajú nový skrí-
ning 10 dedičných metabolických porúch 
u všetkých novorodencov. Slovenská repu-
blika má jedno skríningové centrum, ktoré
zabezpečuje plošný skríning novoroden-
cov, a  tým je Skríningové centrum novo-
rodencov SR pri Detskej fakultnej nemo-
cnici v  Banskej Bystrici. Nakoľko sa však
vzorky odoberajú od 72 až do 96 hodiny
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života novorodenca, samotný odber vyko-
náva nemocnica, kde sa dieťatko narodilo 
a vzorku posielajú do už spomínaného Skrí-
ningového centra v Banskej Bystrici. O  po-
drobnostiach Vás bude určite informovať aj 
Váš  ošetrujúci  lekár,  resp.  pôrodník.

Som zaradený na čakacej listine na ope-
ráciu v jednej bratislavskej nemocnici
až na rok 2014, ale čítal som, že existuje 
možnosť dostať sa na operáciu aj skôr. 
Ako  mám  postupovať?
Odporúčame Vám kontaktovať pobočku 
našej poisťovne. Zamestnanci VšZP Vám
poradia, v  ktorom zdravotníckom zariadení 
môžete byť operovaný aj skôr. Napríklad
v  blízkom Trnavskom a  Trenčianskom kraji 
sú naši poistenci operovaní priebežne, teda 
do troch mesiacov. Z  pohľadu zdravotnej 
poisťovne nie je dôvod na odklad operácií, 
VšZP má totiž dostatok finančných pros-
triedkov na to, aby boli pacienti liečení čím 
skôr.

Bývam v blízkosti hraníc s Rakúskom,
a preto by bolo pre mňa výhodnejšie
mať lekára práve v Rakúsku. Dá sa to?
Ak vycestujete za poskytnutím ambulan-
tnej zdravotnej starostlivosti do iného člen-
ského štátu EÚ (teda aj do Rakúska) zámer-
ne, už od 1. 5. 2010 máte právo na úhradu
nákladov poskytnutej ambulantnej zdra-
votnej starostlivosti do výšky jej úhrady na 
území Slovenska. Stačí, ak vyplníte žia-

dosť a  priložíte k nej potrebné doklady 
(originál dokladu o zaplatení, faktúry s  roz-
pisom poskytnutých výkonov, kópiu zá-
znamu z  ošetrenia, resp. lekárskej správy), 
ktoré doručíte príslušnej pobočke VšZP. Po-
kiaľ ale ide o  plánovanú ústavnú zdravot-
nú starostlivosť (teda hospitalizáciu) v inom
členskom štáte EÚ, v  tomto prípade máte
nárok len na úhradu tých nákladov, na ktoré
VšZP vopred udelila súhlas. Súhlas poisťov-
ňa udelí vtedy, ak ide o plánovanú ústavnú
zdravotnú starostlivosť, ktorá patrí do roz-
sahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej
na základe verejného zdravotného poiste-
nia v SR a ochorenie nie je možné liečiť v SR 
v primeranej lehote, požadovaná liečba sa
v  SR nevykonáva alebo boli vyčerpané 
všetky  možnosti  liečby  v  SR.

Od koľkých rokov môžem absolvovať
vyšetrenia mamografom? Mám 50 ro-
kov  a  ešte  som  na  ňom  nebola.
Pravdepodobne ste už 10 rokov neabsol-
vovali preventívnu prehliadku u  svojho gy-
nekológa. Vyšetrenie mamografom je totiž 
súčasťou preventívnej prehliadky u žien 
medzi 40 – 65 rokov. Odporúčame Vám 
preto objednať sa čím skôr na preventívnu 
prehliadku ku gynekológovi. Po jej absol-
vovaní Vám lekár vystaví žiadanku na ma-
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mografické vyšetrenie. VšZP Vám garantuje 
vyšetrenia preventívnej mamografie vo vy-
braných špecializovaných pracoviskách už
do 15 dní. V projekte Mamograf spolupra-
cujeme so špičkovými zariadeniami po ce-
lom Slovensku. Zavolajte na naše Call cen-
trum 0850 003  003 kde Vám naši zamest-
nanci poradia najbližšie mamografické pra-
covisko.

Prišla mi domov výzva na zaplatenie
nedoplatku vo výške 223 eur, ja ale nič  
nedlžím.  Kde  sa  môžem  sťažovať?
Zdravotná poisťovňa Vám zaslala výzvu, na-
koľko u Vás eviduje v  informačnom systé-
me dlžnú sumu. Ak ste presvedčený, že ste
odvádzali aj odvádzate poistné na zdravot-
né poistenie v správnej výške, a že nemáte 
žiadne nedoplatky na poistnom, mali by ste 
čím skôr kontaktovať najbližšiu pobočku 
VšZP. Zamestnanci Vám vysvetlia dôvody 
vzniku vášho nedoplatku, taktiež objasnia

aj obdobie za ktoré Vám nedoplatok vzni-
kol. Niekedy sa totiž stáva, že poistenci za-
budnú svojej zdravotnej poisťovni oznámiť
napríklad to, že časť roka boli poistení v za-
hraničí, alebo že sú poberateľmi dôchodku,
atď. Aj z  takýchto neoznámených skutoč-
ností Vám totiž môže vzniknúť nedoplatok. 
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tipy pre vás

Pohyb na dvoch kolesách
S pribúdajúcimi slnečnými lúčmi a  prebúdzajúcou sa zeleňou sa po zime začínajú 
objavovať aj cyklisti. Sú takmer všade. Na cestách, hrádzach, v parkoch či na horách.
Niet sa čo čudovať, ide o jeden z najrozšírenejších, a teda aj najobľúbenejších špor-
tov u nás. Niektorí si vďaka nemu skracujú cestu do práce, iní zlepšujú kondíciu. 
A  čo  vy?  Už  ste  sa  tento  rok  boli  bicyklovať?

Začnite pomaly
Pred jazdou sa nezabudnite rozcvičiť, na-
tiahnite si svaly na rukách a  nohách, nie-
koľkokrát sa dotknite v  predklone rukami 
špičiek na nohách. Ak ste už dlhší čas ne-
sedeli na bicykli, začnite šliapať do pedálov 
iba pozvoľna. Aj tu platí – všetko s mierou. 
Presilenie stehien hneď na prvýkrát vás zby-
točne odradí od ďalších kilometrov. Aj po-
malým bicyklovaním svoje telo postupne 
spevňujete, najmä vaše nohy a ruky. Vede-
li ste, že už polhodinovou jazdou na dvoch 
kolesách môžete spáliť viac ako 300 kalórií?
Bicyklovaním však získate okrem spálených 
kalórií oveľa viac – zdravšie srdce.

Výhody bicyklovania:

Je takmer pre každého, nezáleží na va-
šom veku ani na váhe.
Dá sa realizovať takmer všade a za kaž-
dého  počasia.
Sami si určujete terén a dĺžku trasy.
Zlepšuje vaše zdravie a kondíciu.
Je ideálnym pomocníkom na „prečiste-
nie“ hlavy.
Jazdou na bicykli neznečisťujete život-
né prostredie.
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Lekári odporúčajú jazdu na bicykli práve 
pre jej pozitívny účinok na srdcovo-cievny 
systém. Pravidelným bicyklovaním si po ča-
se zlepšíte svoju kondíciu, zvýšite výkon-
nosť a pocítite to aj tak, že sa vám bude 
ľahšie dýchať. Skúste to, určite sa budete 
cítiť zdravšie. Okrem  úbytku hmotnosti sa 
pravidelný pohyb prejaví aj na vašom me-
tabolizme, ten sa „naštartuje“ a začne vám 
lepšie tráviť. Bicyklovanie okrem toho pris-
pieva aj k  úprave tlaku, hladiny triglyceri-
dov a  cholesterolu. Navyše, tento šport je 
veľmi šetrný ku kĺbom, a preto je vhodnou 
voľbou aj pre ľudí s nadváhou. Ak sa teda 
po zime snažíte urobiť niečo pre svoje te-
lo,  skúste  oprášiť  váš  starý  bicykel. 

Na  čo  si  dať  pozor?
Na niektoré nežiaduce účinky, ktoré môže 
vyvolať príliš dlhá jazda na bicykli upozor-
ňujú najmä urológovia. Preto je dôležitý vý-
ber vhodného sedadla a  občasné pauzy. 
Aby počas jazdy netrpela vaša chrbtica, dá-
vajte si pozor na správne držanie tela - ne-
šliapte do pedálov s  príliš zaguľateným
chrbtom. Odborníci upozorňujú aj na ne-
správny posed - ním totiž môže dôjsť k po-
škodzovaniu  chrupavky  kolenných  kĺbov.
Ak vás počas bicyklovania zvyknú pobo-
lievať ramená, občas zo sedadla vstaňte 
a  šliapte do pedálov v stoji. Majte pritom
uvoľnené ramená aj šiju. Základom správ-
neho držania tela je však výber správneho 
bicykla. S  ním vám radi pomôžu v  každom 
špecializovanom športovom obchode. Na 
trhu totiž existuje viac ako 20 druhov bicy-
klov. Poznáte však aspoň niektoré z  nich?

tipy pre vás

Ak  chcete  bicyklovaním  aj  schudnúť:

     Nájdite si čas nasadnúť na bicykel aspoň trikrát do týždňa. 
     Skúste začať s polhodinovou jazdou, minúty postupne zvyšujte až na hodinovú jazdu.
     Ideálne je striedať rovinatý terén s miernym a strmším stúpaním. 
     Cukry začnete spaľovať až po väčšom zaťažení.
     Hodinu pred bicyklovaním nejedzte ťažké potraviny, dajte si skôr ľahšie jedlo obsahu-
      júce sacharidy (kvôli energii) a po jazde si doprajte skôr jedlo obsahujúce bielkoviny, 
     napríklad zeleninový šalát s kuracím mäsom. 
     Pravidelne si dopĺňajte tekutiny, najlepšia je  neperlivá nesladená voda. 
      Ak počas dlhšej jazdy pocítite hlad, dajte si banán alebo fit tyčinku. 
      Zhodené kilá sa neprejavia hneď, ale zväčša po 2-3 mesiacoch, nevzdávajte sa!
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Cestné bicykle – sú ideálne pre tých, ktorí
plánujú jazdiť na kvalitnom asfalte. Je zväč-
ša ľahký a  veľmi rýchly. Neodporúča sa do
zložitejšieho  terénu.

Horské bicykle – sa využívajú najmä v zlo-
žitejšom teréne mimo ciest. Ak ale obľubu-
jete jazdu po lese, vyberte si práve horský, 
inak nazývaný aj MTB bicykel, ktorý má 
takémuto typu terénu prispôsobenú kon-
štrukciu  aj  pneumatiky.

Krosové bicykle – tomuto typu sa vraví aj
kríženec horského a  cestného bicykla. Je 
to teda univerzálny bicykel vhodný ako na
cesty, tak aj do menej náročného lesného
terénu.

Trekingové bicykle – sú vybavené osve-
tlením, blatníkmi alebo nosičom batožiny.
Určené sú skôr na dlhšiu jazdu po cestných
komunikáciách.

tipy pre vás
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A  poznáte  spinningový  bicykel?
V tomto prípade ide o špeciálne navrhnutý 
stacionárny bicykel na skupinové cvičenie 
pod dohľadom inštruktora. Výhodou je, že 
spinning ponúka, na rozdiel od klasických 
aeróbnych cvičení, fyzické aj psychické prv-
ky tréningu pre ľudí v  každom veku. Počas 
lekcie, ktorá trvá zvyčajne od 30 do 75 mi-
nút, prejdete postupne s  inštruktorom od 
pomalého rozbicyklovania sa až po rýchle 
rovinky a mierne stúpania. Bicyklujete počas 
motivačnej rytmickej hudby a pravidelne 
si pritom priamo na bicykli sledujete svoj
aktuálny tep. 
Ak si chcete zlepšiť svoju kondíciu, prípad-
ne si vyformovať telo, táto forma cvičenia 
je určená práve vám. Pri jednej tréningovej 
45 minútovke totiž dokážete spáliť až 500
kcal, navyše bez zaťaženia kĺbov a šliach.

Zbavíte sa nechceného tuku, vyplavíte z te-
la zbytočné toxíny a  posilníte si kardio-va-
skulárny systém. Okrem spevnených nôh 
uvidíte výsledky aj na svaloch paží a  spod-
nej  časti  brucha.

tipy pre vás

Viete že:

   prvá zmienka o  prístroji podobnom 
bicyklu pochádza už zo 17. storočia?

    podľa istej dánskej štúdie ľudia, kto-
rí jazdia pravidelne do práce na bicykli, 
majú nižšiu úmrtnosť o 28% než bežná 
populácia?

   u  cyklistov starších ako 18 rokov je 
ochranná prilba povinná počas jazdy 
mimo obce a   deti do 15 rokov ju mu-
sia nosiť počas bicyklovania neustále?

    ak bicykel používate aj na prepravu 
detí, musí mať samostatné sedadlo pri-

pevnené o rám bicykla, navyše aj s pev-
nými  stúpadlami  na  nohy  dieťaťa?

   na dlhých trasách, najmä v  letných
mesiacoch, môže cyklista stratiť pote-
ním  až  4  litre  tekutín?

   vo svete je už viac ako 20  000 ofi-
ciálnych  spinningových  centier?

    existuje aj bicykel za 80 000 EUR? Je 
vyrobený z 24 karátového zlata a posy-
paný  kryštálmi.
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rozhovor

Verím sám sebe a svojim schopnostiam, 
ale bez pomoci tímu by som to nedokázal
Byť športovou hviezdou je snom mno-
hých mladých ľudí. Ako sa začala vaša 
cesta  za  týmto  snom?
Športovou hviezdou ešte nie som, možno 
hviezdičkou  začínajúcou…  Moja cesta? 
Keď som mal sedem rokov, robili saleziáni 
v žilinskom lesoparku s Cyklistickým spol-
kom Žilina verejné preteky, kde som sa pri-
hlásil aj so starším bratom Jurajom a obaja 
sme vyhrali svoje kategórie. Po pretekoch 
nás  oslovil  tréner  Milan  Novosad.

Bola cyklistika vašou jednoznačnou
voľbou  alebo  vás  lákali  aj  iné  športy?
Krstná mama ma prihlásila aj na futbal, bol 
som na prvých tréningoch, avšak rýchlo 
som zbadal, že chcem robiť len cyklistiku.

Vizitka: Peter Sagan

Profesia: slovenský profesionálny cyk-
lista.
Vek: 23 rokov, rodák zo Žiliny.
Tím: člen talianskeho profesionálneho 
tímu Cannondale.
Hodnotenie odborníkov: jeden z  naj-
väčších talentov svetovej cyklistiky.
Najznámejšia prezývka: Tourminátor.
Najväčší úspech: v r. 2012 víťaz troch 
etáp na Tour de France a zelené tričko 
pre víťaza bodovacej súťaže šprintérov.
Záľuby: šport a hudba.
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Aké podmienky ste mali na športova-
nie  v  začiatkoch  vašej  kariéry? 
Skromné, ako v každej viacčlennej rodine, 
ale  rodičia  nám  dali  veľmi  veľa.

Na svetových pretekoch najvyššej trie-
dy ste doposiaľ vyhrali celkovo 17 etáp. 
Šport je však nielen o úspechoch, ale aj 
o sklamaniach... Aké bolo to najväčšie? 
Sklamania patria jednoducho k športu, pre-
tože nemôžete len vyhrávať. Ťažko pove-
dať, ale sklamania sú vždy vtedy, ak sa 
nám  nepodarí  víťaziť.

Čo vám dáva silu v situáciách, keď má-
te pocit, že ste na hranici svojich mož-
ností  a  do  cieľa  je  ešte  ďaleko?
Niekedy fanúšikovia, inokedy ľudia v tíme, 
spolujazdci alebo sa zatnem a prekonám
krízu…

Čo považujete na pretekoch za svoju 
najväčšiu výhodu a naopak, nevýhodu
oproti  súperom? 
Verím sám sebe a svojim schopnostiam, ale 
bez pomoci tímu by som to nedokázal. 
Moje  najväčšie  prednosti  sú  v  špurte.

Ako  vyzerá  váš  bežný  deň? 
Kedy ako. Záleží, či sú v tréningovom pro-
cese, alebo na pretekoch. Ale niekedy sa
nezastavím  od  rána…

Ako regenerujete pred pretekmi a po
nich?
Spánok a po pretekoch regenerácia, hlav-
ne  masáž,  ktorá  trvá  vyše  hodiny.

Kto je vaším športovým vzorom v cy-
klistike, a prípadne aj v ďalších športo-
vých  disciplínach,  a  prečo?
Nemám  svoj  vzor.
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Cyklistický svet i fanúšikovia hovoria 
o vás len v superlatívoch. Nemáte nie-
kedy strach z toho, že nenaplníte ich
očakávania?
Je to zaväzujúce a zároveň aj motivujúce. 
Strach nemám, nepozerám však veľmi do 
budúcna, ale na súčasnosť, a tú vždy riešim.

Trúfnete si odhadnúť koľko kilometrov 
ste  počas  svojej  kariéry  najazdili?
Ťažko povedať… Ročne teraz nabicyklu-
jem  okolo  tridsaťtisíc  kilometrov.

Váš manažér Jozef Korbel o vás hovorí 
ako o cyklistickom zázraku, ktorý sa 
narodí raz za sto rokov. Talent je však 
len jedným z predpokladov úspechu, 
čo všetko ste športu „museli obetovať“? 
Človek, ak chce dosiahnuť v živote vrchol-
né méty a byť úspešný vo svojej oblasti, tre-
bárs v športe, musí tomu podriadiť všetko. 
Je to kus odriekania, kus obetovania sa, 
kus svedomitej práce, bez ktorej by som 
nebol  dnes  tam,  kde  som.

Nosíte si na preteky nejaký talizman
alebo máte nejaký zaužívaný rituál,
ktorému  veríte? 
Nie, nemám nič. Ak je otec na pretekoch, 
tak  mi  pred  štartom  dá  krížik  na  čelo. 

Meno Sagan sa vo svete stalo značkou.
V rovnakom tíme ako vy je aj váš star-
ší brat Juraj. Čo vás, okrem rodinného
puta  a  cyklistiky,  ešte  spája?
Môj starší brat Juraj je mojou oporou, vždy 
mi dokázal pomôcť, poradiť a bol mojim
vzorom.

rozhovor



Aké sú vaše športové plány na rok 2013? 
Čo  by  ste  chceli  dosiahnuť?
Plány? Na jar by som chcel uspieť v niek-
torej z jednorazových klasík a na Tour de 
France by som chcel obhájiť zelený dres.

Aký  šport  si  rád  pozriete  v  televízii?
Nemám veľa času pozerať televíziu, ale ak 
sa naskytne čas, tak si rád pozriem slo-
venských  športovcov.

Ako znášate popularitu? Zmenila vás?
Chcem zostať tým, kým som bol kedysi
v Žiline. Popularita je na jednej strane pek-
ná vec, ale na druhej strane vás oberá 
o  súkromie,  čo  sa  mi  často  nepáči.

Čo  je  pre  vás  najväčší  relax?
Keď som v kruhu rodiny alebo blízkych
priateľov.

Aké  je  vaše  najobľúbenejšie  jedlo?
V Taliansku sú to zväčša cestoviny, pizza
a  nejaké  ľahké  jedlá.

Popri športovej kariére vám nezostá-
va veľa času na nejaké hobby, ak však 
predsa len máte možnosť, čo rád robí-
te  vo  voľnom  čase?
Mám rád rôzne adrenalínové športy, takže
v  zime  si  rád  zalyžujem,  zahrám  hokej.

Vďaka športu ste precestovali veľký kus 
sveta. Ktorá krajina alebo miesto vám 
osobitne  prirástlo  k  srdcu?
Pochodil som už viacero krajín, ťažko vy-
brať jednu z nich, ale nádherne bolo naprí-
klad na Novom Zélande, kde som bol vlani
na jeseň pár dní spoločne s bratom Jura-
jom  na  dovolenke.

Ako športovec ste zrejme pod pravidel-
ným drobnohľadom lekárov. Čo robíte
pre  svoje  zdravie  mimo  tohto? 
Najradšej relaxujem a  dôležitý je pre mňa
spánok.

Prezradíte čitateľom Partnerstva o sebe 
niečo, čo ste ešte v žiadnom rozhovore
neprezradili?
Neviem,  čo  by  vás  zaujímalo…
Snažím sa svoju prácu robiť stopercentne 
a  mám  ju  rád!
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spoločenský  kútik

Správne  znenie  tajničky  z  predchádzajúceho  čísla  časopisu  Partnerstvo:  Láska nemá páliť, ale hriať.
Vyžrebovaní výhercovia dostanú šperky z dielne Anny Kriškovej: 
1. cena – náušnice krištáľ a hematit - Jana Jurčová, Nemecká.
2. cena – náušnice jantár - Alena Parinová, Topoľčany.
3. cena – náušnice jaspis mokait -  Jelena Lušťoňová, Tvrdošín.
4. cena – náramok jaspis porcelanit a ónyx - Milan Kačun, Sečovce.
5. cena – náramok z jaspisu - Jana Martinková, Bratislava.

Súťažiaci dáva týmto súhlas VšZP na spracúvanie osobných údajov prostredníctvom VšZP alebo sprostredkovateľa za účelom vylo-
sovania súťaže a  zasielania informácií o  službách VšZP v  rozsahu osobných údajov: meno a  priezvisko, adresa, e-mail, a  to na dobu
neurčitú. Tento  súhlas  môže  dotknutá  osoba  odvolať  vo  VšZP.  Viac  informácií  na  www.vszp/tajnicka

Poistenci VšZP, ktorí správne vyplnia tajničku, budú zaradení do žrebovania o nasledovné ceny:
1. cena - balíček výživových doplnkov stravy zo zdraviu prospešných húb a rastlín od spoločnosti Terezia Company + 
podpisová karta Petra Sagana. 
2. cena - prípravky Daylong – ochrana pred slnečným žiarením + podpisová karta Petra Sagana
Správnu odpoveď pošlite do 31.5.2013 na adresu: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Generálne riaditeľstvo, Referát 
komunikácie,  Mamateyova  17,  P.O.BOX  41,  850  05  Bratislava  55.

Podpis........................................
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LETO 
V ZNAMENÍ 
NOVINIEK

Vás zbalí

WWW.SATUR.SK

MORE 2013

ZLAVA až do 26 %'

Po 31.03.2013 platia nasledujúce  zľavy z našich katalógov 

10% zľava  na  pobytové zájazdy z katalógu More 2013 – letecké zájazdy

8% zľava na pobytové zájazdy z katalógu More 2013 – zájazdy autobusovou a individuálnou 
dopravou a plavby loďou so slovenským sprievodcom.
* Zľavy sa nevzťahujú na zájazdy do SAE a na Kanárske ostrovy!

WWW.SATUR.SK   |   CALL CENTRUM 0850 333 333

Cestovná kancelária SATUR aj na leto 2013 pripravila širokú ponuku letných dovo-
lenkových pobytov. Popri obľúbených destináciách ako sú Chorvátsko, Bulharsko, 
Taliansko,Turecko, grécke ostrovy, Egypt či Španielsko prináša aj rad noviniek. Azda 
najzaujímavejšou je severná časť Cypru  s krásnymi plážami a vynikajúcimi služba-
mi. Keďže predaj pobytov v rámci zaujímavých fi rst moment zliav je v plnom prúde, 
neváhajte a naplánujte si dovolenku už teraz.
Pre poistencov VSZP platia nasledovné zľavy: 

ZÁJAZDY 
LETECKOU DOPRAVOU

Do 31.03.2013  17% 

ZÁJAZDY AUTOBUSOVOU A INDIVIDUÁLNOU 
DOPRAVOU A PLAVBY LOĎOU 
SO SLOVENSKÝM SPRIEVODCOM

Do 31.03.2013      12%

ZĽAVY POČAS TRVANIA „ZLIAV ZA VČASNÝ NÁKUP“ Z KATALÓGU „MORE 2013“
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