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Bez papierov, elektronicky
Aké sú výhody elektronickej komunikácie

Nastal čas
potrebných
zmien
Zdravotné poisťovne
upratovali v nemocniciach

Prečo byť u nás?
Odpovedajú poistenci
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Vedeli ste, že...?
...počas uplynulých letných prázdnin
lekári ošetrili 4284 chlapcov – poistencov DÔVERY a 2548 našich poistenkýň
vo veku od 5 do 15 rokov. Z toho najčastejším zranením bola zlomenina dolného
konca vretennej kosti (658 prípadov),
povrchové poranenie vlasatej časti hlavy
(394 prípadov) a vyvrtnutie a natiahnutie
členkového kĺbu a nohy (367 prípadov).
Ostatné úrazy boli: zmliaždenie prstov
bez poškodenia nechtu, zlomenina iného
prsta, otvorená rana vlasatej časti hlavy,
zmliaždenie členkového kĺbu, zmliaždenie lakťa, kolena a otvorená rana kolena.
... v minulom roku požiadalo o prístupové
heslo do Elektronickej pobočky 9 260
poistencov, ďalších 120 poistencov nás
o výpis požiadalo písomne. Celkovo sme
vydali pre poistencov viac ako 51-tisíc
prístupov do Elektronickej pobočky,
z toho aktívnych užívateľov je v súčasnosti 25 tisíc.
... ak máte zo zákona nárok na vrátenie
doplatku za lieky, nemusíte zdravotnej
poisťovni nahlasovať nič. Zdravotné poisťovne na základe informácií od Úradu
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (z centrálneho registra poistencov)
budú vedieť, komu tieto doplatky prináležia. Úrad pre dohľad im bude dávať
informácie aj o aktuálnych číslach
účtov poistencov a adresách.

Na úvod
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Milí čitatelia,
zdravotníctvo prežíva hektické leto. Nesie sa
v znamení upratovania v sieti zdravotníckych
zariadení, čo sa nezaobišlo bez ukončovania
zmlúv s viacerými nemocničnými oddeleniami.
K týmto krokom pristúpili dve najväčšie zdravotné poisťovne – DÔVERA aj Všeobecná
zdravotná poisťovňa. To je znamenie, že išlo
o zmeny nevyhnutné. A som presvedčený, že aj
správne.
Postupne sme ukončili zmluvy so 72 oddeleniami, Všeobecná urobila dvojnásobný
škrt. Spoluprácu sme ukončovali tak, aby
bola zachovaná plynulosť starostlivosti a aby
pacienti nemali problém v prípade, že boli hospitalizovaní v dotknutej nemocnici alebo v nej
čakali na hospitalizáciu. O zmluvu prišli oddelenia, ktoré nevykazovali dostatočné výsledky
v liečbe, a to v jej kvalite ani efektivite. Ich
význam v regióne nebol dostatočný.
Samozrejme, ukončenie zmluvy sa netýka
ambulancií, laboratórií či röntgenov v budove
nemocnice. Tie sú pacientom k dispozícii naďa-

lej. Namieste nie je ani obava z nedostupnosti
liečby a cestovania. Mnohí pacienti zrušenie
zmluvy nijako nepocítia – dostanú starostlivosť
na inom oddelení tej istej nemocnice. Prípadne
sa vyhnú pobytu v nemocnici úplne a zákrok
absolvujú ambulantne. Cestovať budú iba za
medicínsky náročnými operáciami a zákrokmi –
no za tými často cestujú už teraz, a to aj desiatky
kilometrov.
Hektika a leto nie je typická kombinácia, ale tá
tohtoročná v slovenskom zdravotníctve je určite
prospešná.
Príjemné čítanie vám praje

RNDr. Miroslav Žilinek
riaditeľ úseku nákupu zdravotnej starostlivosti
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
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NADŠTANDARD
OD DÔVERY
Pre mužov aj pre ženy má DÔVERA v ponuke niekoľko produktov,
ktoré poskytuje nad rámec zákona s cieľom posilňovať prevenciu
a predchádzať rôznym, veľakrát aj vážnym ochoreniam.

Prevencia je najdôležitejšia
Dôležitou súčasťou prevencie sú napríklad
očkovania proti rozšíreným a nákazlivým ochoreniam. DÔVERA prepláca alebo prispieva na
vakcíny pre dospelých sumou až 114,51 eura.
V plnej výške hradíme očkovacie vakcíny proti
chrípke a tiež proti pneumokokom, ktoré
môžu spôsobovať rôzne závažné ochorenia,
napríklad zápal stredného ucha, zápal pľúc či
mozgových blán. Pri očkovacích vakcínach proti
kliešťovej encefalitíde, čo je horúčkovité ochorenie postihujúce centrálny nervový systém, vám
preplatíme v plnej sume poslednú z troch dávok
očkovacej látky. Našim poistencom už od 16
rokov prispievame tiež na kombinovanú vakcínu
proti hepatitíde typu A a B, a to vo výške 50 %
z ceny vakcíny.
Snažíme sa našich poistencov chrániť aj pred
srdcovo-cievnymi ochoreniami, ktoré patria
k tým najvážnejším a najrozšírenejším. Pokiaľ
ste vo veku 30 až 60 rokov, môžete absolvovať
preventívny program ZDRAVÉ SRDCE, ktorý
je zameraný na včasné odhalenie rizika vzniku
srdcovo-cievneho ochorenia. Program poskytujú vybraní všeobecní lekári ako súčasť bežnej
preventívnej prehliadky. Ak zároveň fajčíte
a chcete sa tohto zlozvyku zbaviť, môžeme vám
pomôcť. Poistencom, ktorí absolvujú program
ZDRAVÉ SRDCE, DÔVERA prispeje na liek na

odvykanie od fajčenia v sume až 33,19 eura.
Ak radi pomáhate druhým a bezplatne darujete krv, dostanete od nás vitamíny zdarma.
Vitamíny dostanete v každej našej pobočke po
predložení dokladu o darovaní krvi.
Prevencia je dôležitá a rovnako dôležité je nezabúdať na preventívne prehliadky, ktoré môžu
včas odhaliť riziká vzniku rôznych ochorení.
Aby ste už viac nemuseli premýšľať nad tým,
kedy ste boli naposledy na preventívnej prehliadke, aktivujte si našu službu SMS preventívna pripomienka a my vás prostredníctvom
SMS správy budeme včas informovať o blížiacom sa termíne vášho preventívneho vyšetrenia
u všeobecného lekára alebo gynekológa. SMS
preventívnu pripomienku si môžete aktivovať na
www.dovera.sk/prevencia.
Niečo navyše pre ženy
Zdravie mužov a žien je rozdielne, niektoré
špecifické ochorenia postihujú viac ženy. Preto
sme sa pri prevencii zamerali na tieto ochorenia
a ženám poskytli ešte niečo navyše.
V  spolupráci s vybranými mamografickými
zariadeniami na celom Slovensku zabezpečujeme pre naše poistenky vo veku od 40 do 69
rokov preventívne mamografické vyšetrenie už do 10 pracovných dní. Objednanie
je rýchle a jednoduché prostredníctvom našej

Zákazníckej linky 0850 850 850 alebo priamo
v našich zmluvných zdravotníckych zariadeniach. Ich zoznam nájdete na našej webovej
stránke www. ra.sk.
Niekoľko špeciálnych produktov máme tiež pre
mamičky a budúce mamičky. Pre tie budúce je
to program Bezpečné tehotenstvo zameraný
na bezproblémový priebeh tehotenstva. Pre tie
ženy, ktoré sa už mamičkami stali, máme pripravenú službu Poistenie novorodenca v pohodlí
domova. Čerstvé mamičky túto službu iste
ocenia, pretože už nemusia chodiť osobne do
pobočky zisťovať informácie o poistení svojho
bábätka. Náš odborník ich navštívi doma,
vysvetlí všetko potrebné a v prípade záujmu
rovno vyplní aj prihlášku poistenca. Zoznam
našich pracovníkov spolu s kontaktmi pre jednotlivé regióny nájdete na www.dovera.
sk/babyzona. Ak ste sa práve stali rodičmi,
zastavte sa v niektorej z našich pobočiek –
automaticky dostanete od nás Baby kufrík,

v ktorom nájdete množstvo milých maličkostí pre
seba a vaše bábätko. Ak by ste radi konzultovali
svoje otázky týkajúce sa vášho dieťaťa, máme
pre vás online poradňu pre mamičky. Písať
nám môžete na adresu poradna@dovera.sk,
odpovie vám náš lekár – pediater.
Využívajte zľavy a benefity
Popri spomínanej nadštandardnej prevencii
a službách môžete v DÔVERE využívať aj špeciálny program zliav a benefitov VÝHODY
OD DÔVERY. Nájdete v ňom produkty
a služby našich zmluvných partnerov, prioritne zamerané na zdravie a zdravý životný
štýl, ktoré môžete opakovane nakupovať so
zľavami až do 50 %! Stačí sa do programu
zaregistrovať – registrácia je jednoduchá a rýchla cez internet na adrese vyhody.
dovera.sk. S registráciou vám radi pomôžeme aj
v našich pobočkách alebo na Zákazníckej linke

0850 850 850.
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Komunikujte s nami
elektronicky
Ak potrebujete vedieť niečo o svojom zdraví alebo si musíte
splniť nejakú povinnosť zo zákona, už nemusíte chodiť do pobočky
zdravotnej poisťovne. Všetko zistíte a vybavíte v zabezpečenej zóne
na www.dovera.sk. Komunikovať s nami môžete jednoducho, rýchlo
a pohodlne prostredníctvom bezplatnej služby Elektronická pobočka.
Ušetríte čas aj peniaze na poštovnom.

Elektronická pobočka je:
Bezpečná Podľa nezávislého prieskumu
servera DSL.sk má zvýšenú bezpečnosť a zaručenú
dôveryhodnosť. Je chránená bezpečnostným
systémom SSL, ktorý prostredníctvom kódovania
chráni dáta počas elektronického prenosu
a súčasne bráni neoprávnenému prístupu
k osobným údajom.
Bezplatná  Služba vás nič nestojí. Navyše
ušetríte finančné prostriedky na poštovej
korešpondencii, ale aj energiu a čas, ktoré by vás
stála osobná návšteva pobočky.
Rýchla  Niekoľko kliknutí a je to. Odoslanie
žiadosti, získanie informácií o našich službách či
zmena osobných údajov vám nebudú trvať viac ako
niekoľko minút.
Pohodlná  Umožní vám komunikovať s nami
24 hodín denne z pohodlia vášho
domova či práce.

 Ste náš poistenec? S Elektronickou pobočkou
získate bezplatný prístup k množstvu konkrétnych
informácií o svojom zdraví. Môžete si prezerať,
akú starostlivosť si na vaše meno vykázali lekári,
dostanete informáciu týkajúcu sa užívaných
liekov, pohodlne si splníte niektoré oznamovacie povinnosti zo zákona bez nutnosti návštevy
pobočky. Často diskrétne a dôverné informácie
si prezeráte a kontrolujete v zabezpečenej zóne
a v pohodlí vášho domova.
Zamestnávatelia, ktorí odvádzajú poistné, môžu
konečne zabudnúť na papierovanie. Zo zákona
povinné zasielanie dokumentov – najmä mesačných výkazov a hromadných oznámení – realizujú cez elektronickú pobočku pohodlne elektronicky. Môžu si prezerať archív doručených
dokladov do poisťovne, dostávajú upozornenia
na zmeny legislatívy a svojich povinností.
Pre lekárov, nemocnice a ostatných poskytovateľov je v elektronickej pobočke k dispozícii elektronické zasielanie zúčtovacích dokladov bez
potreby doručiť do zdravotnej poisťovne papierové dokumenty (výnimkou sú lekárne). Dobropisy, ťarchopisy či vystavené faktúry lekári potvrdzujú tiež elektronicky, pričom nemusia zasielať

tieto doklady poštou.
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Sekcia Elektronická pobočka

Sekcia Elektronická pobočka

Sekcia Elektronická pobočka

Čo vám Elektronická pobočka
umožňuje, ak ste poistenec
DÔVERY?

Čo vám Elektronická pobočka
umožňuje, ak ste zamestnávateľom
a platíte odvody do DÔVERY?

Čo vám Elektronická pobočka
umožňuje, ak ste zmluvným
poskytovateľom DÔVERY?

Pozrieť si celkový aj detailnejší
prehľad zdravotnej starostlivosti, ktorú
na vaše meno a rodné číslo vykázali
lekári a my sme im ju uhradili – takto je
možné odhaliť aj prípady, ak ste dané
vyšetrenie neabsolvovali
Každý
mesiac vám vypočítame, koľko ste
mohli ušetriť, ak by ste si na recept od
vášho lekára vybrali cenovo výhodné
generiká (platí od 1. 9. 2011)  Aktivovať si (a nechať sa informovať)
formou SMS o blížiacej sa zákonnej
preventívnej prehliadke u všeobecného lekára a gynekológa (ak máte
u nás poistené aj svoje deti do 18
rokov, túto bezplatnú notifikáciu
môžete dostávať aj pre ne)
Plniť
si vybrané oznamovacie povinnosti
(napríklad upraviť si adresu, kontakty,
nahlásiť nám zmenu svojho platiteľa
poistného)  Využiť elektronické
a už predvyplnené tlačivá a žiadosti
– možnosť požiadať o vystavenie
európskeho preukazu, národného
preukazu poistenca  Elektronicky
požiadať o prednostné mamografické vyšetrenie do 10 dní  Vyplniť
dotazník spokojnosti so zdravotnou
poisťovňou  Byť informovaný
o aktuálnych novinkách, zákonných
povinnostiach, radách a odporúčaniach.

 Zasielať elektronicky mesačné
výkazy priamo do preddefinovaného
online formulára alebo dávkou 514
 Zasielať elektronicky hromadné
oznámenie (a prostredníctvom neho
oznámiť pracovný pomer, materskú
dovolenku, práceneschopnosť či
poberanie rodičovského príspevku
u vašich zamestnancov – našich
poistencov) priamo do preddefinovaného online formulára alebo dávkou
601  Skontrolovať, prehliadať
a jednoducho tlačiť všetky vami
odoslané dokumenty  Byť informovaný o prípadných chybách (napr.
nedoručený mesačný výkaz alebo
chybný mesačný výkaz či hromadné
oznámenie), pričom k dispozícii
máte návod, ako tieto chyby opraviť
Pravidelne dostávať upozornenia
a informácie o vašich zákonných
povinnostiach, termínoch, ale aj
výhodách pre platiteľov.

Plne elektronickú a jednoduchú
komunikáciu pri zasielaní zúčtovacích
dokladov a fakturácií. Nemusíte už
zasielať žiadne ďalšie papiere ani
doklady poštou (výnimkou sú lekárne,
ktoré musia posielať v papierovej
podobe recepty a poukazy)  Aj
zdravotná poisťovňa vám výsledok
zúčtovania vykázanej zdravotnej starostlivosti zašle elektronicky  Vaše
dobropisy, ťarchopisy či vystavené
faktúry potvrdzujete priamo
v zabezpečenej zóne Elektronická
pobočka bez potreby zasielania
týchto dokladov poštou  Môžete
si v reálnom čase skontrolovať všetky
svoje faktúry, dávky a výsledky ich
zúčtovania v zdravotnej poisťovni.
Protokoly sporných dokladov, dobropisy, ťarchopisy, vystavené faktúry si
môžete ľubovoľne prezerať či tlačiť
 Jedným kliknutím môžete upraviť
svoje identifikačné údaje, kontaktné
osoby či uviesť nové bankové účty
 Môžete si prehľadne pozerať
zoznam kapitovaných poistencov
 Môžete využívať hospiCOM na
nahlasovanie hospitalizácií, zároveň
máte prehľad o vami nahlásených
hospitalizáciách a o ich stave (či sú už
schválené)  Môžete s nami komunikovať prostredníctvom schránky
správ. Taktiež vám vieme do schránky
rýchlo a efektívne doručiť dôležité
informácie a oznámenia.

Ako Elektronickú pobočku získať?

Ako Elektronickú pobočku získať?

Ako Elektronickú pobočku získať?

Zvolením možnosti
Chcem si zriadiť prístup, ešte ho
nemám na www.dovera.sk.
Ako jednu z ponúkaných rolí si
vyberte rolu Poistenec.

Zvolením možnosti
Chcem si zriadiť prístup, ešte ho
nemám na www.dovera.sk.
Ako jednu z ponúkaných rolí si
vyberte rolu Platiteľ.

Zvolením možnosti
Chcem si zriadiť prístup, ešte ho
nemám na www.dovera.sk.
Ako jednu z ponúkaných rolí si
vyberte rolu Poskytovateľ.

pre poistencov

pre platiteľov

pre poskytovateľov
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Prečo byť v DÔVERE?
Poistenci odpovedajú
V najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovni DÔVERA je už štvrtina
obyvateľov Slovenska. Ak medzi nimi nie ste, do 30. septembra to môžete
zmeniť. Podajte prihlášku do DÔVERY a pridajte sa k 1,4 miliónu
poistencov, o ktorých sa každý deň spoľahlivo staráme.
Prečo je výhodné byť v DÔVERE? Spýtali sme sa priamo našich poistencov.
Tu sú najčastejšie dôvody, prečo nám dôverujú:
Nadštandardná starostlivosť
Našim poistencom zabezpečujeme nielen to,
čo im garantuje zákon. Umožňujeme im aj prístup k nadštandardnej starostlivosti o ich zdravie vďaka zvýhodneným pobytom v kúpeľoch,
zľavám v súkromných poliklinikách či lekárňach
alebo lacnejším očkovaniam.
Elektronická pobočka si môžete napríklad skontrolovať svoj zdravotný účet poistenca. Nájdete
v ňom informácie aj o tom, akú liečbu a lieky vám
poskytli vaši lekári.

Moderná a komfortná liečba
Jednodňová ambulantná starostlivosť je aj
v zahraničí moderný, komfortný a rýchly spôsob operácií. Pacienti vďaka tomu nemusia na
operácie a zákroky toľko čakať, zároveň sa
vyhnú zbytočným hospitalizáciám a tým pádom
aj hrozbe nemocničných nákaz. Jednodňovú
starostlivosť zabezpečuje viac ako sto našich
zmluvných zariadení v rámci celého Slovenska.

VÝHODY OD DÔVERY
Iba naši poistenci môžu využívať program
VÝHODY OD DÔVERY, ktorý zahŕňa zľavy na
tovary a služby zamerané na zdravie a zdravý
životný štýl až do výšky 50 %.

 Elektronická komunikácia
Sú situácie, keď poistenec potrebuje komunikovať so svojou zdravotnou poisťovňou. Chce
sa poradiť, opýtať, informovať alebo si splniť
nejakú svoju zákonnú povinnosť, napríklad
nahlásiť zmenu adresy či mena. Šetríme vám
čas a peniaze a umožňujeme vám s nami komunikovať elektronicky. Vďaka bezplatnej službe

Poradenstvo a servis
Máte otázku alebo potrebujete promptnú
pomoc vašej zdravotnej poisťovne? Naši
odborníci sú vám vždy pripravení kvalifikovane a spoľahlivo poradiť v 74 pobočkách po
celom Slovensku, na non stop Zákazníckej linke
0850 850 850 alebo na e-mailovej adrese

info@dovera.sk.
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Keď medicína nedokáže zázraky...
Ján mal iba 38 rokov, keď mu v januári následkom malígnej arytmie
prestalo biť srdce. V tej chvíli stála pri ňom manželka, ktorá mu okamžite
poskytla masáž srdca. Ján sa prebral, no iba čiastočne. Počas resuscitácie
sa mu neokysličil dostatočne mozog. Ján je v bdelej kóme.
Chceli sme mu dať šancu
Lekári anesteziologického a resuscitačného
oddelenia Univerzitnej nemocnice Bratislava
sa okamžite spojili so zdravotnou poisťovňou
DÔVERA. V snahe urobiť pre Jána maximum
navrhli hospitalizáciu v rakúskej nemocnici Otto
Wagner Spital. Tá jediná sa v blízkom okolí špecializuje na pacientov s takzvaným apalickým
syndrómom. Čiže stavom, keď je telo v bezvedomí, so striedavým bdením a spánkom. „Existovala tu šanca, že mladý človek, ako je Ján, sa
z daného stavu pozviecha a po liečbe bude
naďalej môcť žiť plnohodnotný život,“ hovorí
Branislav Koreň, manažér odboru revízií a kontrol z DÔVERY. Liečbu DÔVERA schválila na čas
troch mesiacov s možným predĺžením, podľa
rozhodnutia odborných lekárov.
Zlepšenie neprišlo
Žiaľ, osud chcel inak. Už po dvaapolmesačnom
pobyte v Rakúsku tamojší lekári rozhodli o ukončení liečby. Jánov zdravotný stav sa ani napriek
intenzívnej terapii nezlepšoval. Nasledoval odvoz
na neurologické oddelenie v Nemocnici s poliklinikou v Žiari nad Hronom, liečebňa sv. Františka
v Bratislave a napokon odvoz do hospicu, Domu
božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici.
Prvý v zahraničí
Ján bol prvým poistencom zdravotnej poisťovne
DÔVERA v bdelej kóme, ktorému zdravotná
poisťovňa uhradila pobyt na špecializovanom

zahraničnom pracovisku. Liečba jedného
pacienta je finančne veľmi náročná. Náklady
na jeden deň pobytu sa pohybujú od 600 do
800 eur. Nutnosť predĺženia pobytu sa prehodnocuje po troch mesiacoch strávených
v zariadení. Ak pacient dosiahne určité pokroky
– napríklad dokáže fixovať pohľad alebo reaguje na zvuk, v takých prípadoch zdravotná
poisťovňa schvaľuje ďalšie obdobie na lôžku.
V prípadoch, keď sa pacientov stav nezlepšil,
nasleduje jeho umiestnenie v zariadení dlhodobej starostlivosti. Tým je väčšinou hospic. Pobyt
v ňom tiež financuje zdravotná poisťovňa. 

Čo je bdelá kóma
Bdelá kóma – coma vigile (syn. vegetatívny stav, apalický
syndróm) je bezvedomie (kóma), ktoré postúpilo do štádia
striedania bdenia a spánku bez obnovenia vedomia. Vegetovať
znamená žiť výhradne fyzický život zbavený intelektuálnej aktivity
alebo sociálnych vzťahov. Pojem vegetatívny v tomto kontexte
znamená organické telo, ktoré je schopné rásť a vyvíjať sa, ale je
zbavené vnemových predstáv.
Vzniká po traumatickom i netraumatickom (napr. hypoxia
z nedokrvenia) poškodení mozgu.

Coma vigile – vegetatívny stav má niekoľko štádií:

Perzistentný vegetatívny stav trvá menej ako 1 mesiac po
akútnom poškodení mozgu
Permanentný vegetatívny stav
trvá viac ako 3 mesiace bez známok zlepšenia
V prípade
perzistentného stavu možno počítať s úpravou a uzdravením.
V prípade permanentného stavu je uzdravenie veľmi
nepravdepodobné až nemožné.
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Nadštandard pre deti

Ako sa poistiť
Zvažujete zmenu zdravotnej poisťovne? Ak sa rozhodnete pre
DÔVERU, prihlášku môžete vyplniť aj doma. Starosti si netreba
robiť ani so zasielaním. Všetko vybavíme za vás. Pozor, ak chcete
byť poistencom od januára nasledujúceho roka, prihlášku podajte
najneskôr do 30.septembra.

Do šesťdesiatich dní od narodenia dieťatka je jeho zákonný zástupca
povinný podať prihlášku do zdravotnej poisťovne. Často to býva pre
rodinu to najhektickejšie obdobie. U nás už nemusíte prísť do pobočky,
aby ste poistili svoje dieťa. Stačí nás kontaktovať a naša klientska
poradkyňa príde priamo za vami.

Poistenie v krokoch
pre ľudí, čo nemajú čas
Na našej webovej stránke www.dovera.sk si v sekcii Chcem sa
stať poistencom kliknite na možnosť vyplniť prihlášku elektronicky.
Po vyplnení ju stačí len elektronicky odoslať. Vytlačenú papierovú
verziu vám zašleme na podpis kuriérom. Služba je pre vás zdarma.

Elektronická prihláška

Starostlivý výber
Do 60 dní od narodenia bábätka automaticky
hradí náklady na zdravotnú starostlivosť poisťovňa matky. Skôr, ako sa rozhodnete poistiť
dieťa v konkrétnej zdravotnej poisťovni, je dobré
získať všetky potrebné informácie.
Novopečení rodičia majú málokedy čas skúmať
ponuky poisťovní a hľadať pre svojho potomka
tú najlepšiu. Šetríme váš čas, a preto ponúkame
unikátnu službu – Poistenie novorodenca
v pohodlí domova. Náš odborník príde
priamo za vami v čase, ktorý si sami zvolíte.
Zodpovie všetky vaše otázky a v prípade, že sa
rozhodnete pre DÔVERU, pomôže vám vyplniť
prihlášku poistenca. Zoznam pracovníkov spolu

K lekárovi s úsmevom
Návšteva ambulancie môže byť pre dieťa traumatizujúcim zážitkom. Neznáme prostredie, choroba
a strach z ihiel stačia na to, aby dieťatko odmietalo spoluprácu s lekárom. Preto sme pre našich najmenších poistencov pripravili malú pomôcku – detský preukaz
poistenca. Dieťa sa s ním dokáže identifikovať a vy ho
môžete použiť ako spojivko medzi ním a lekárom.
Preukazy vydávame pre deti do desiatich rokov.
Naši noví poistenci ich dostávajú automaticky.

s kontaktmi nájdete na našej webovej stránke
v sekcii Baby zóna, stačí si vybrať podľa regiónu,
v ktorom žijete, a dohodnúť si termín návštevy.

pre tých, ktorým stačí zdvihnúť telefón
Chcete sa prihlásiť cez telefón? Vaše údaje môžete nadiktovať aj na
Zákazníckej linke 0850 850 850. Náš operátor vyplní prihlášku, tú
vám pošleme kuriérom. Ak s údajmi v nej budete súhlasiť, podpíšete
ju a kuriér ju opäť doručí k nám. Aj táto služba je zdarma. Platíte iba
cenu miestneho hovoru na Zákaznícku linku.

Poistenie cez telefón

Baby kufrík
Baby kufrík obsahuje množstvo milých maličkostí, ktoré využijete pri starostlivosti o svoje
dieťatko. V našich pobočkách ho dostanú automaticky rodičia poistení v DÔVERE, ktorým sa
narodilo dieťatko.
Pre pokojný spánok
Budúce mamičky, poistenky DÔVERY vedia, čo
môžu od svojej zdravotnej poisťovne očakávať.
Okrem spomínaného Baby kufríka je to aj monitor na kontrolu dychu dieťaťa Babysense,
ktorý v rámci programu VÝHODY OD DÔVERY
môžu kúpiť so zľavou až 33 % . Dalo by sa povedať, že je to jedna z najužitočnejších pomôcok
pre rodičov. Monitor dychu slúži ako prevencia
pred nebezpečným syndrómom náhleho úmrtia dieťaťa. Je to vhodný pomocník hlavne pri
starostlivosti o dieťa s rizikovými faktormi. K nim
patria bábätká predčasne narodené alebo tie
s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Babysense monitoruje dych bábätka a vyhodnocuje, či dýcha
správne. Blikajúce zelené svetlo signalizuje, že
je všetko v poriadku. Ak sa dieťatku dych zastaví
na 20 sekúnd alebo sa spomalí na menej než
10 dychových pohybov za minútu, monitor na

pre tých, ktorí uprednostňujú osobný kontakt
Ak sa rozhodnete navštíviť nás v jednej zo 74 pobočiek osobne,
prihlášku vyplníte a odovzdáte aj tu. Náš pracovník vám ochotne
pomôže pri jej vypĺňaní. Mapu pobočiek nájdete na webe
www.dovera.sk.
Poistenie v pobočke

to upozorní zvukovo aj vizuálne červenou signalizáciou. Babysense získate jednoducho vyplnením poukážky, ktorú nájdete v Baby kufríku.
Spoločnosť Sewex vám Babysense pošle poštou
na dobierku na vami uvedenú adresu. Alebo
sa zaregistrujte do spomínaného programu
VÝHODY OD DÔVERY, v ktorom okrem monitoru dychu môžete nakupovať aj ďalšie produkty
a služby pre deti s výraznými zľavami. Registrácia do programu je rýchla a jednoduchá na
www.vyhody.dovera.sk. Ak máte otázky
a chcete získať viac informácií o monitore, stačí
kontaktovať zákaznícku linku spoločnosti Sewex,

s.r.o., na čísle 0850 16 61 16.

prihláška
pre tých, čo majú radi klasiku
Okrem vyplnenia prihlášky elektronicky máme na webe
sprístupnenú aj možnosť stiahnutia formulára prihlášky.
Nájdete ju v pravej časti menu pod názvom Chcem sa stať
poistencom. Stačí si ju vytlačiť, vyplniť a po vyplnení zaslať alebo
priniesť do ktorejkoľvek našej pobočky.

Korešpondenčná adresa je:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Cintorínska 5
949 01 Nitra

Po prijatí vašej prihlášky požiadame o overenie vášho prijatia
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, či sa zdravotná
poisťovňa DÔVERA má stať vašou zdravotnou poisťovňou.
Po jeho kladnom vyjadrení vašu prihlášku potvrdíme. Poistencom
zdravotnej poisťovne DÔVERA sa stanete od 1. januára 2012. Ešte
pred týmto termínom od nás dostanete uvítací balíček s preukazom
poistenca a užitočnými informáciami pre nových klientov.
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Ročné zúčtovanie
už len v rukách poisťovní
Podnikatelia a zamestnávatelia si môžu vydýchnuť. Ročné zúčtovania
zdravotného poistenia budú za nich od budúceho roka vykonávať
zdravotné poisťovne. Poistencom tak odpadá značná administratívna záťaž.

Predíde sa tak častým chybám pri výpočtoch
poistného. Zdravotné poisťovne vykonajú ročné
zúčtovania poistného už za rok 2011 do konca
septembra budúceho roka. Za poistencov, ktorí
si predĺžia lehotu podania daňového priznania
vykoná poisťovňa zúčtovanie do konca októbra.
Preplatky a nedoplatky
Ak bude výsledkom ročného zúčtovania preplatok, poisťovňa zašle poistencovi oznámenie.
V prípade, že s výsledkom poistenec nesúhlasí,
môže podať nesúhlasné stanovisko. Ak vznikne

platiteľovi poistného nedoplatok, poisťovňa
mu zašle výkaz nedoplatkov, ku ktorému môže
takisto podať námietky do 15 dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov.
Aby mohla zdravotná poisťovňa správne vypočítať výšku poistného, platitelia si budú musieť
riadne a včas plniť oznamovacie povinnosti. Ak
tak poistenec neurobí a zdravotná poisťovňa
nebude u neho evidovať žiadneho iného platiteľa poistného, bude poistenca považovať za
samoplatiteľa. Poistné mu zdravotná poisťovňa
vypočíta z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
a nie z minimálnej mzdy. V súčasnosti je výška
preddavku vypočítaná z priemernej mesačnej
mzdy v sume 104,23 eur, na rozdiel od minimálnej výšky preddavku, ktorou je suma 46,06 eur.
Pre potreby ročného zúčtovania za rok 2011
budú zamestnávatelia povinní zaslať do
28.2.2012 súhrnný výkaz, v ktorom v členení
podľa jednotlivých zamestnancov uvedú všetky
údaje potrebné pre vykonanie ročného zúčtovania, vrátane skutočnej výšky príjmu, na ktorý
vznikol zamestnancovi nárok.
Novela zákona však počíta aj s tým, že zdravotné poisťovne získajú údaje aj od iných inštitúcií, ktoré nimi disponujú. Pre účely ročného
zúčtovania sú to najmä Daňové riaditeľstvo
Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, ale aj

príslušné ministerstvá.

Z prenájmu odvody neplatíte
Na začiatku roka sa prenajímatelia nehnuteľností museli najskôr
prihlásiť v zdravotnej poisťovni ako samostatne zárobkovo činné osoby.
Z toho im vyplývala aj povinnosť platiť odvody. Od mája sa zákon zmenil.
Dnes sa už z príjmov z prenájmu odvody neplatia. Prinášame vám prehľad
ďalších zmien, ktoré sa dotknú platiteľov poistného.
Príjem z prenájmu už nie je považovaný za
príjem, z ktorého sa platia zdravotné odvody.
Osoby, ktoré majú takéto príjmy a prihlásili sa
v zdravotnej povinnosti ako samostatne zárobkovo činné osoby, mali povinnosť sa odhlásiť
zo zdravotnej poisťovne do konca mája 2011.
Ak tak nespravili, treba sa odhlásiť dodatočne, a čo najskôr. Vo všetkých prípadoch za
takýchto platiteľov poistného zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie. V prípade,
ak jeho výsledkom bude preplatok, zdravotná
poisťovňa ho platiteľom vráti.

 Za študentov platí štát
až do tridsiatky
Novelou sa upravila definícia nezaopatreného dieťaťa, za ktoré platí poistné štát a to
v prospech študentov vysokých škôl. Podľa
tejto zmeny sa za nezaopatrené dieťa považujú študenti vysokej školy do dovŕšenia 30
roku veku, ktorí študujú na vysokej škole v dennej forme štúdia najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, a to vrátane obdobia prázdnin až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo zápisu 
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na doktorandské štúdium dennou formou, ak
zápis vykonajú do konca roka po skončení
vysokej školy.
Pozor na neplatené voľno!
Stačí, že si na jeden deň vezmete neplatené
voľno, alebo budete mať neospravedlnenú
absenciu, a musíte sa prihlásiť v zdravotnej
poisťovni! Novela zákona totiž upravila definíciu kategórie zamestnanca. Ak si teda vezmete

v práci čo i len jeden deň neplateného voľna,
zamestnávateľ vás v zdravotnej poisťovni
odhlási ako zamestnanca a vašou povinnosťou
je prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni ako dobrovoľne nezamestnaná osoba a zaplatiť si poistné
sám. Následne, po nástupe do zamestnania,
vás znova zamestnávateľ prihlási a bude za vás
platiť preddavky na poistné. Do mája 2011 platil tento postup len pre tých, ktorí si brali mesiac

a viac neplateného voľna v práci.

Prvého augusta nadobudla účinnosť novela zákona o zdravotnom poistení.
Zmeny, ktoré priniesla sú nasledovné:
Dva preukazy v jednom

Na vydanie európskeho preukazu
nebudete povinní podávať písomnú
žiadosť. Zdravotná poisťovňa bude
oprávnená vydať vám európsky preukaz aj na druhej strane bežného preukazu poistenca. Ak sa tak zdravotná
poisťovňa rozhodne a bude vydávať
obojstranné preukazy, nebudete už
musieť nosiť so sebou dva preukazy.
Budete mať iba jeden obojstranný.
Vydanie preukazov je bez poplatkov.
Obojstranný preukaz vám zdravotná
poisťovňa vydá v lehotách určených
pre doručenie preukazu poistenca
pri vzniku alebo zmene zdravotného
poistenia, teda do 5 dní odo dňa potvrdenia prihlášky. Samostatný európsky
preukaz vám zdravotná poisťovňa
vydá do 30 dní od podania žiadosti.

Vojaci a policajti neplatia
odvody z odchodného

Za príjem zo zárobkovej činnosti sa
pre účely posudzovania zárobkovej
činnosti, z ktorej sa odvádza poistné,
nebude považovať odchodné, výsluhový príspevok alebo rekreačná starostlivosť podľa predpisov o sociálnom
zabezpečení vojakov a policajtov.

Nový poplatok za výkaz
nedoplatkov

Zdravotná poisťovňa si môže za
zaslaný výkaz nedoplatkov účtovať
poplatok za jeho vydanie vo výške
do 10 eur.

upovedomenia, zdravotná poisťovňa
si bude môcť voči vám uplatniť škodu,
ktorá jej tým vznikla (napríklad trovy
exekúcie). Preto je veľmi dôležité dbať
na riadne a včasné plnenie oznamovacích povinností, aby sa výška vašej
pohľadávky voči zdravotnej poisťovni
zbytočne a neúmerne nenavyšovala.

Nezabúdajte
na oznamovaciu povinnosť

Neoznámili ste zdravotnej poisťovni
kto za vás platí poistné? Ak to neoznámite zdravotnej poisťovni v zákonom
stanovenej 8 dňovej lehote, a to ani na
výzvu zdravotnej poisťovne do 8 dní
odo dňa doručenia výzvy, zdravotná
poisťovňa vás bude evidovať ako
samoplatiteľa (ak vás neeviduje ako
zamestnanca, samostatne zárobkovo
činnú osobu alebo poistenca štátu).
Bude to znamenať, že vám bude môcť
predpísať preddavok na poistné vypočítané z priemernej mesačnej mzdy.
Mesačne tak budete platiť minimálne
104,23 eur namiesto minimálnych
46,06 eur.

Vyhnite sa poplatkom za trovy

Ak si splníte oznamovaciu povinnosť
až dodatočne po doručení písomného

Zoznam neplatičov na webe

Zdravotná poisťovňa bude na
svojej internetovej stránke zverejňovať
zoznam neplatičov, teda poistencov a platiteľov poistného, ktorí jej
nezaplatili preddavky na poistné za
tri mesiace, nedoplatok z ročného
zúčtovania alebo úhradu za zdravotnú
starostlivosť. Tri mesiace sa pritom
týkajú ktoréhokoľvek kalendárneho
roka, t.j. nielen roka 2011. Pri fyzických
osobách bude pritom uvádzať meno,
priezvisko, trvalý alebo prechodný
pobyt, rok narodenia a výšku pohľadávky. Uverejňovať sa budú dlžníci
s dlhom viac ako 10 eur. U právnickej
osoby uvedie jej obchodné meno, sídlo
a IČO. Obdobné údaje uvedie aj pri
fyzickej osobe - podnikateľovi. Prvý
zoznam zverejní zdravotná poisťovňa
v tomto rozsahu v októbri 2011.
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Robili sme zbierku pre choré pľúca
„Prispejte mi, prosím, na klímu mora,“ znela netradičná prosba
poistenca z Beluše. Náš dlhoročný klient, trpiaci chronickou obštrukčnou
chorobou pľúc, nám zaslal svoj dojímavý životný príbeh. O svojom zdraví
a ťažkej nemoci. A požiadal o preplatenie pobytu pri mori. Rozhodli sme sa
mu pomôcť. No nie ako poisťovňa, ale ako ľudia, zamestnanci DÔVERY.
Pľúca zničené azbestom
Pán Anton odpracoval 13 rokov v prostredí
plnom azbestu. Ten mu za roky práce zničil
pľúca, priedušky, štítnu žľazu. Dnes je invalidom,
dlhšiu trasu prejde len autom a zoznam jeho pridružených ochorení by zabral priestor ďalšieho
článku. Už tretie štádium chronickej obštrukčnej
choroby pľúc je život ohrozujúce a obmedzujúce ochorenie. Jeho zdravotná poisťovňa
DÔVERA mu z prostriedkov verejného zdravotného poistenia hradí lieky aj potrebné pomôcky.
Tatry nepomáhajú
Vo svojom liste však píše prosbu o príspevok
na „klímu mora“. Ako vysvetľuje, „ v klíme mora
sa mi upraví – stabilizuje stav zdravšej časti
pľúc a nemusím použiť na dych skamenelú –
nepružnú časť pľúc, ktorá pri jej použití na dych
praská, krváca a časté krvácanie – to je predzvesť môjho konca.“ Hoci na dosah má dobrý
tatranský vzduch, ten mu, paradoxne, škodí.
„Do klímy mora idem príkazom lekárov od roku
1999 každý rok. Keď som ležal v Polianke, vo
Vyšných Hágoch a v Martine, lekári mi zakázali chladnú klímu Vysokých Tatier a príkaz
bol do tepla a slanosti mora, a dožil som sa
i na moje prekvapenie roka 2011, hoci doma
v Tatrách som bojoval o život v teplotách,“ píše
v liste DÔVERE pán Anton. Na to, aby mohol ísť
k moru, sa mu skladá celá rodina. Teraz poprosil
o príspevok aj svoju zdravotnú poisťovňu.

Osobná pomoc
Žiaľ, z prostriedkov verejného zdravotného
poistenia nie je možné hradiť poistencom pobyt
pri mori. Jediná šanca, ako prispieť nášmu poistencovi, bola zbierka medzi zamestnancami
DÔVERY. Už v priebehu jedného týždňa sme
požadovanú sumu vyzbierali. „Z celého srdca
vám ďakujem,“ znel nadšený hlas nášho poistenca, keď sme mu túto správu oznamovali.
Veríme, že mu pobyt pri mori pomôže a on bude
môcť aspoň na čas zabudnúť na trápenie, ktoré
mu nedovolí ani prejsť pár metrov peši či zhl
boka sa nadýchnuť.

Pomáhame vám
Zdravotná poisťovňa môže financovať výhradne tú
zdravotnú starostlivosť, ktorá je definovaná zo zákona
v Katalógu výkonov čiastočne alebo úplne hradených
z verejného zdravotného poistenia. Napriek tomu
dostávame mnoho žiadostí od našich poistencov, ktorí
potrebujú aj iný druh liečby, ako je definovaný v tomto
katalógu. Tieto žiadosti zbierame a na konci roka vyberáme tie najvážnejšie prípady. Tým potom poskytneme
finančnú pomoc. Peniaze na túto výpomoc máme
vďaka práci exekútorov, ktorí vymáhajú nezaplatené
poistné od neplatičov. Určité percento z odmeny
pre exekútorov smeruje práve na pomoc
pre poistencov DÔVERY.
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Dva kútiky pre deti do Žiliny
Už aj hospitalizované deti v Žiline majú svoj detský kútik. Občianske
združenie Osmijanko tu s podporou DÔVERY a svojich partnerov otvorilo už
28. detský kútik na Slovensku. Malí pacienti v žilinskej fakultnej nemocnici
na oddelení pediatrickej ortopédie majú k dispozícii miesto s motívom
„Farebný svet“ plné farieb, hier, knižiek a zábavy, kde si budú môcť
spríjemniť pobyt v nemocnici.
Pribudol ešte jeden
V Žiline realizoval Osmijanko kútiky dva. Jeden
menší priamo na oddelení, kde deti čakávajú na
vyšetrenia, a druhý, veľký na medziposchodí,
kde sa učia a hrávajú. Oddelenie pediatrickej
ortopédie Fakultnej nemocnice s poliklinikou
Žilina hospitalizovalo v minulom roku 1 006 detských pacientov, tento rok doteraz 425. V súčasnej finančnej situácii nie je v jej silách zútulniť
priestory pre choré deti. Dobrá správa však je,
že napriek tomu takéto priestory aj vďaka našej
pomoci má.

Zo všetkých kútov
Detskou oázou v nemocnici sa stal detský
kútik, ktorý zriadilo s pomocou sponzorov
občianske združenie Osmijanko. Na oddelení
operačne riešia až 95 % ortopedicky chorých
detí z iných regiónov Slovenska. To, čo je pre
dospelých pacientov nadštandard, to znamená
pre dieťa pekné prostredie na trávenie voľných
chvíľ, kde dieťa zabudne na svoje trápenia.
„Milé prostredie na relax a hru pomáha liečiť
a prispieva k dobrému menu našej nemocnice
v rámci celého Slovenska. Vysoko si vážim, že
občianske združenie Osmijanko ponúklo
vybudovanie detského kútika v žilinskej nemocnici a túto ponuku vedenie FNsP Žilina akceptovalo,“ povedal na otvorení kútika primár oddelenia MUDr. Juraj Popluhár, PhD.
Staráme sa už štvrtý rok
„Zdravotná poisťovňa DÔVERA nielen
zabezpečuje a prepláca zdravotnú starostlivosť. Pomáha aj v rámci verejnoprospešných
aktivít, ako je zakladanie detských kútikov
v nemocniciach. Prajeme všetkým detským
ortopedickým pacientom v žilinskej nemocnici,
aby im kútik urobil radosť a hlavne aby sa čím
skôr vyliečili a mohli ísť domov,“ vyslovila sa
hovorkyňa súkromnej zdravotnej poisťovne
DÔVERA Zuzana Horníková. DÔVERA podporuje Osmijankove kútiky už štvrtý rok. 

Sanitka pre rytierov a pacientov
Vďaka spolupráci Maltézskeho rádu SR a zdravotnej poisťovne DÔVERA
sa zvýši komfort pre onkologických pacientov v Bratislave. Zdravotná
poisťovňa darovala rádu osobný 8-miestny nový klimatizovaný automobil
v hodnote takmer 40-tisíc eur, ktorým sa od júla zabezpečí preprava
chorých, starých a predovšetkým ambulantne liečiacich sa pacientov
v onkologických ústavoch v Bratislave.
Mnohí pacienti po chemoterapii a iných ambulantných vyšetreniach iste ocenia prepravu
z nemocnice na železničnú stanicu či autobusovú stanicu Mlynské nivy, v niektorých prípadoch až domov, keďže tieto zdravotnícke
zariadenia majú celoslovenskú pôsobnosť.
„Sme radi, že môžeme onkologickým pacientom pomôcť nielen tým, že im plne preplácame
onkologickú liečbu v špecializovaných ústavoch a nemocniciach, ale aj tým, že im vďaka
tomuto daru zvýšime komfort pri preprave za

potrebnou starostlivosťou,“ hovorí riaditeľ predaja zdravotného poistenia DÔVERY Richard
Strapko (na snímke vpravo).
Prepravu pacientov týmto vozidlom bude
zabezpečovať rád v úzkej spolupráci s ošetrujúcimi lekármi pacientov.
Kľúče od vozidla odovzdal Richard Strapko
veľvyslancovi Zvrchovaného Maltézskeho rádu
na Slovensku F. M. O’Donnellovi pri príležitosti
sviatku sv. Jána Krstiteľa, patróna rytierov Zvr
chovaného Maltézskeho rádu.
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Pre koho je limit spoluúčasti?

Nastal čas potrebných zmien

Limit spoluúčasti – mnohí pacienti si od neho sľubujú zníženie
výdavkov na lieky. Zákon presne hovorí, komu bude môcť zdravotná
poisťovňa vrátiť časť z uhradených doplatkov za lieky.
Prvýkrát sa tak stane už tento september.

Začiatok leta sa niesol v znamení ukončovania zmlúv s desiatkami oddelení
slovenských nemocníc. Lavínu odzmluvňovaní spustila najväčšia štátna
Všeobecná zdravotná poisťovňa. DÔVERA jej kroky podporila a logicky
v nich pokračovala, hoci odzmluvnila menej oddelení ako Všeobecná.

Peniaze do 90 dní
Zo zákona má zdravotná poisťovňa povinnosť vrátiť poistencom túto sumu do 90 dní po
skončení kalendárneho štvrťroka. Tento deň
pripadá na 28. septembra 2011. Poistencom,
ktorí majú na vrátenie časti doplatkov nárok,
ich budeme vracať dvoma spôsobmi. Poštovou poukážkou a bezhotovostným prevodom. V prípade platby poštovou poukážkou
na adresu poistenca budú platby odoslané
v deň splatnosti, čiže 28. septembra. V prípade, že poistencovi budeme vracať peniaze
na jeho účet v banke, úhradu zrealizujeme do
27. septembra.

Ďalšie podmienky
Do limitu spoluúčasti sa zahrnú len lieky na
lekársky predpis čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia a iba vo výške
doplatku za najlacnejší liek v danej skupine liekov. Ak si pacient vyberie drahší liek a zaplatí
zaň viac, do limitu spoluúčasti sa započíta
iba doplatok za najlacnejší náhradný liek.
Súčasne musí byť splnená podmienka, že za
najlacnejší náhradný liek dopláca zdravotná
poisťovňa minimálne 75 percent z jeho ceny.
Obe skupiny obyvateľov majú na vrátenie časti
doplatku nad určený limit nárok iba vtedy, ak
súčasne nemajú príjmy zo zamestnania a ani
zo samostatnej zárobkovej činnosti alebo
nemajú v roku 2011 dôchodok vyšší ako
372,25 eura.

Mnohí poistenci možno tento krok nechápali. No
po vyhodnotení výsledkov liečby, úrovne starostlivosti, spokojnosti pacientov, významu nemocníc
v regióne a ich finančného zázemia sa situácia
nedala riešiť inak. „Túto zmenu vnímame ako príležitosť, aby pacienti dostali kvalitnejšiu a efektívnejšiu starostlivosť a aby sa zvýšila ich bezpečnosť,“
hovorí riaditeľ úseku nákupu zdravotného poistenia Miroslav Žilinek.

Ako nájsť najlacnejší liek
Nechávate v lekárni mesačne desiatky eur
za lieky? Takéto výdavky dnes už nie sú nutné.
Väčšina liekov na predpis má totiž dostupné
lacnejšie alternatívy. Nájdete ich aj na www.
vyhodnelieky.sk. Lacnejšie alternatívy majú rovnakú účinnú látku, len výhodnejšiu cenu. Originálna firma, ktorá liek vymyslí, ho predáva drahšie, pretože v cene má zarátané aj náklady na
výskum a vývoj liečiva. Generická firma, ktorá
tento liek „skopíruje“, si môže dovoliť predávať
ho lacnejšie. Pre oba lieky platia rovnako prísne
pravidlá kontroly kvality a účinnosti. Rozdiely sú

nepatrné – v pomocných látkach.

Menšie zásahy
Keď sa dnes pozrieme na zoznam nemocníc,
ktorá plánovala odzmluvniť Všeobecná zdravotná poisťovňa, vidíme, že rozsah odzmluvnených zariadení DÔVEROU je menší. Hlavný
dôvod je ten, že ich v danom regióne potrebuje,
keďže v ňom má veľa poistencov a musí im garantovať dostupnú zdravotnú starostlivosť. Preto s nimi
v zmluvnej spolupráci pokračuje.
K prvému júlu DÔVERA nepredĺžila zmluvu
62 oddeleniam a k prvému augustu desiatim.
S nemocnicami sme sa dohodli na ukončení spolupráce na jednotlivých oddeleniach postupne.
„Ide o plynulé ukončenie spolupráce, tak, aby

Kto má na vrátenie časti
doplatku nárok
 Držitelia preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím
a poberatelia invalidného dôchodku.
Ak za lieky zaplatia viac ako 30 eur
za kalendárny štvrťrok, doplatok, ktorý
prevyšuje túto sumu, im vrátime.
Poberatelia starobného dôchodku.
Ak za lieky zaplatia viac ako 45 eur
za kalendárny štvrťrok, doplatky,
ktoré prevyšujú túto sumu, im
poisťovňa vráti.

tieto opatrenia naši poistenci nepocítili,“ ubezpečuje M. Žilinek.
Starostlivosť na jednom mieste
V mnohých prípadoch však nebudú pacienti
musieť za starostlivosťou cestovať ani po
odzmluvnení oddelenia v nemocnici – dostanú
ju buď na inom oddelení tej istej nemocnice,
alebo vo svojom meste, často v tej istej budove,
priamo v ambulancii. Ak budú cestovať, bude na
to reálny dôvod – pretože budú cestovať za vyššou kvalitou. „To však nie je žiadna novinka, pretože podľa našich dát pacienti už roky v prípade
neakútnych zákrokov bežne dobrovoľne cestujú
do inej nemocnice, ako majú najbližšie,“ reaguje
M. Žilinek. Treba tiež zdôrazniť, že odzmluvnenie
oddelenia sa nijako nedotýka ambulancií alebo
laboratórií v danej nemocnici. Tie môžu pacienti
navštevovať tak ako doteraz.
DÔVERA už v minulosti realizovala odzmluvnenie
niektorých oddelení. Zamerala sa najmä na tie,
ktoré nedosahovali požadovanú úroveň ani spokojnosť pacientov. Nemali dostatočné personálne
vybavenie. Chýbali im skúsenosti s náročnejšími
diagnózami, takýchto pacientov liečili iné nemocnice. Neposkytovali komplexnú starostlivosť. „Ich
pacientom hrozilo oveľa väčšie riziko, že sa nevyliečia úplne a do jedného mesiaca budú opäť
hospitalizovaní,“ tvrdí M. Žilinek. Neboli vyhľadávané ani pacientmi v ich spádovej oblasti, tí za
kvalitnejšou plánovanou starostlivosťou cestovali

radšej do vzdialenejších zariadení.
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Pomôže bojovník
proti vráskam aj deťom?
Vedci na Slovensku skúmajú, ako môže koenzým Q10, látka známa
ako bojovník proti starnutiu, pomôcť deťom trpiacim autizmom.
Viac nám prezrádza doc. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc.,
z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Vedúci
fakulty

Vyhynutý
kočovník

Nikto
Zavýjala

Polyamidová
látka

Chytal
Interpunkčné
znamienko

Zahasil

Dcéra kráľa
Euryta

Súhrn (kniž.)
Tropický ker

Ihličnatý
strom

Severské
zviera
Dostal
puklinu

Bájny silák

Ani (bás.)

Typ ruských
lietadiel

Inam

Rímskych 51

Selén (zn.)

Udierala

Akže

Milí čitatelia! Správne riešenie krížovky z predchádzajúceho čísla znie:

Výhodné lieky sú na webe.
Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali Marcela Valcharčiaková zo Žiliny, ktorá vyhráva darčekový predmet.
Znenie novej krížovky nám môžete zasielať do 15 októbra 2011 na adresu:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, odbor PR, DIGITAL PARK II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5.

Na výhercu opäť čaká zaujímavá cena.

Meno psa

V súčasnosti prebieha pod
vaším vedením výskum vplyvu
koenzýmu Q10 na autistické
deti. Mnohí túto látku poznajú
z rôznych reklám ako prostriedok
napríklad na boj proti vráskam.
Čo má spoločné koenzým Q10
s autizmom?
Koenzým Q10 zohráva v ľudskom
tele dôležitú úlohu. Dodáva energiu
častiam bunky, ktoré sa nazývajú
mitochondrie. Tie sú vlastne zásobárňami energie pre náš organizmus. Ak v tele koenzým Q10 chýba,
poškodzujú sa tieto mitochondrie
a nastáva nedostatok tvorby energie v organizme. Ten sa potom
nedokáže zbaviť látok, ktoré mu
škodia. Hovorí sa tomu, že telo
nedokáže odbúrať tzv. oxidačný
stres. Oxidačný stres zohráva
významnú úlohu pri vzniku a vývoji
autizmu. Medzinárodný projekt, do
ktorého sme s zapojili, sa zameriava
na zistenie účinku tekutého, vo vode
rozpustného lipozomálneho koenzýmu Q10 (Li-QHTM) na správanie
autistických detí.

Ako konkrétne by mal teda
pomôcť týmto deťom?
Na základe súčasných svetových
poznatkov o účinku koenzýmu Q10
u autistov, ako aj našich mnohoročných skúseností s podpornou terapiou koenzýmom Q10 predpokladáme regeneráciu funkcií mitochondrií mozgu, zníženie tvorby voľných
radikálov kyslíka. Tento typ koenzýmu Q10 ovplyvňuje jednotlivé
štruktúry mozgu, ktoré sa môžu prejaviť v pozitívnom účinku na emócie
(redukciu afektívnych prejavov), na
zníženie stresu, na zlepšenie stravovacích návykov, na spánok, odolnosť voči psychomotorickej záťaži,
na posilnenie imunitného systému,
na redukciu porúch koncentrácie
pozornosti a celkovej výkonnosti
dieťaťa, teda na celé spektrum parametrov poruchy psychického vývinu
autistického dieťaťa.
Môžu takéto výsledky očakávať
aj zdraví jedinci?
Zdraví jedinci nemajú dôvod na
podpornú liečbu koenzýmom

Q10. U zdravých ľudí sa tvorí dostatok koenzýmu Q10 počas života,
najvyššiu koncentráciu dosahuje
v období 20 – 30 rokov. Po štyridsiatke sa tvorba koenzýmu Q10 znižuje a v osemdesiatke je na úrovni
dvojročného dieťaťa. Preto sa dnes
koenzým Q10 používa na spomalenie starnutia, na obnovu funkcií mitochondrií, v ktorých sa tvorí takmer
90 % celkovej energie organizmu.
Môže u detí zapojených do
výskumu nastať neželaná reakcia
na túto látku?
Nie sú známe vedľajšie nežiaduce
účinky koenzýmu Q10 u detí. Deti
dobre tolerujú podpornú liečbu
s koenzýmom Q10. Samozrejme,
účinok musí byť kontrolovaný ošetrujúcim lekárom a najvhodnejšia je
cielená podporná terapia, to znamená stanovenie hladiny koenzýmu Q10 v krvi a na základe laboratórnych výsledkov, ako aj správy
ošetrujúceho lekára je možné
odporúčať denné dávky koen
zýmu Q10 u detí.
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Koenzým Q10 v ľudskom tele:
Najvyššia koncentrácia CoQ10 je v orgánoch,
závislých od kontinuálneho prísunu energie.
Patrí sem hlavne srdcový a kostrový sval, ale aj
mozog, pečeň, obličky, pľúca, pankreas, spermie a placenta , ktoré vyžadujú dostatok koenzýmu Q10 pre zachovanie fyziologických funkcií. Nedostatok CoQ10, oslabuje činnosť srdca
a spôsobuje starnutie.
Kto je zapojený do projektu
Iniciátorom tohto projektu bolo Autistické centrum – ANDREAS z Bratislavy. Na projekte sa
podieľa pani doc. MUDr. Ostatníková, PhD.,
prodekanka Lekárskej fakulty UK, a kolektív, pán
prof. RNDr. Kyselovič, PhD., dekan Farmaceutickej fakulty UK, a kolektív, pracovisko – Farmakobiochemické laboratórium III. internej kliniky
LFUK a FY Tishcon Corp., USA.

Rodičia takto postihnutých detí
by zrejme samovoľne túto látku
deťom podávať nemali...
V  žiadnom prípade neodporúčam rodičom, aby sami ordinovali
denné dávky koenzýmu Q10 pre
deti. Dennú dávku môže určiť iba
lekár a najlepšie je, ak poznáme
hladinu koenzýmu Q10 v krvi, prípadne v biopsii kostrového svalstva. Účinok koenzýmu Q10 by mal
byť kontrolovaný v 3-mesačných
intervaloch.
Ako dlho budú vo výskume
deti zapojené? Ako prebieha
podávanie tejto látky?
Účinok koenzýmu Q10 u autistických detí budeme sledovať počas

3 mesiacov. Ako som spomenula,
Li-QHTM je v tekutej forme, dáva
sa do vody, mlieka, džúsu a zapije
po jedle.
Ak sa preukáže priaznivé
pôsobenie tejto látky na
autistické deti, čo to bude pre
ne znamenať? Budú ju brať
celoživotne?
Keďže v tomto projekte sú zaradené deti vo veku od 3 do 6 rokov,
teda včasné štádium autizmu, je
predpoklad priaznivého účinku
koenzýmu Q10 počas niekoľkých
týždňov. Doba užívania prípravku
ako podpornej liečby bude závisieť od výsledkov. Každé dieťa je
iné, uvidíme, ako sa budú správať.

Ak sa ich stav bude zlepšovať, je
možné pokračovať v podpornej
liečbe dlhšie, možno rok a viac.
Prebehli už vo svete podobné
štúdie? Aký bol ich výsledok?
Niekoľko prác je publikovaných
o poškodení antioxidačnej ochrany
a o oxidačnom strese u autistov.
O účinku koenzýmu Q10 u autistov je pomerne málo informácií.
Nemeckí autori dosiahli pozitívnu
zmenu v správaní autistických detí už
po 3 týždňoch podpornej terapie
s koenzýmom Q10. Na Slovensku
sa zaoberá autizmom doc. MUDr.
Ostatníková, PhD., z Lekárskej fakulty
UK, ktorá nedávno krstila svoju knihu

o autizme.

Kto je Anna Gvozdjáková
Doc. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc.,
pracuje na LFUK v Bratislave.

Zameranie: klinická a experimentálna biochémia, funkčná biochémia, mitochondriálna medicína, so špeciálnym zameraním na koenzým
Q10, antioxidanty, oxidačný stres. V spolupráci
s mnohými klinickými pracoviskami sleduje tieto
parametre u pacientov s kardiovaskulárnymi
a neurologickými chorobami, u detí s poruchou
metabolizmu, u detí s obezitou, u diabetikov,
u pacientov s poruchou funkcie obličiek, u astmatických pacientov, pri paradontóze a iných.

Zdravý život
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Poradňa pre mamičky
Ako sa starať o detskú pokožku?
Starostlivosť o pokožku nie je len doménou zrelého veku,
je potrebná už od novorodeneckého obdobia. Mala by
sa stať jednou z priorít každej mamičky od narodenia jej
bábätka vzhľadom na to, že koža novorodencov a dojčiat je podstatne tenšia, viac zraniteľná, jej obranyschopnosť nefunguje tak efektívne ako u dospelého človeka,
je priepustná pre vodu a látky vonkajšieho prostredia,
s ktorými je dieťa denne v kontakte.
Aj lokálne vysušenie môže mať za následok podráždenie či nebodaj rozvoj lokálnej infekcie, od ktorej u vášho
drobca so šikovnými rúčkami nie je ďaleko k iným aj
závažným problémom. Novorodenec potrebuje bežný
kúpeľ na osvieženie, pozornosť je potrebné venovať
lokálne plienkovej oblasti, kožným záhybom, pokožke
za uškami.
Mnohé peny a mydlá často pokožku dieťaťa vysušia
a môžu byť príčinou alergie. Suchá až atopická
pokožka u detí môže byť prejavom alergie. Pre detičky
so suchou pokožkou nie je vhodné časté umývanie či
kúpanie, je potrebná opatrnosť a dôraz na výber kozmetiky na ošetrovanie takejto pokožky, ktorú je potrebné
dostatočne hydratovať.
Pravidelný príjem tekutín pomáha hydratovať detskú
pokožku, nezabúdajte na to nielen počas letných
mesiacov. Detskú pokožku je potrebné chrániť aj pred
slnečnými lúčmi nielen obmedzením pobytu na slnku,
oblečením, ale aj výberom toho správneho opaľovacieho prostriedku s dostatočným ochranným faktorom
(minimálne 20) a následným použitím vhodného hydratačného prostriedku.
Prajem vašim ratolestiam príjemne prežitú jeseň.
MUDr. Miroslav Sviatko
pediater, revízny lekár DÔVERY
Máte otázky na nášho pediatra?
Napíšte nám ich na poradna@dovera.sk.
Odpovede zverejníme v časopise DÔVERA aj na
webovej stránke www.dovera.sk v sekcii Baby zóna.

23

24

jeseň 11

Infoservis

www.dovera.sk

Vaše otázky, naše odpovede
V najbližších týždňoch sa mi skončí materská
dovolenka a začne sa rodičovská. Pred
nástupom na materskú dovolenku som bola
a stále aj som zamestnancom v trvalom
pracovnom pomere a zároveň mám živnosť.
Chcem sa spýtať, či a akú výšku príspevkov na
zdravotné poistenie mám od júla 2011 platiť,
keď som v tomto roku – 2011 – ešte na živnosť
nemala žiadnu zákazku, a teda nič nezarobila.
(Príjmy na živnosť v uplynulých rokoch boli
max. 1 000 eur, ZP do júna mám uhradené.)
Ako samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá
súčasne poberá rodičovský príspevok, platíte až
do decembra 2011 (splatný do 8. 1. 2012) rovnaký preddavok na poistné, ako
ste platili do júna 2011. Pokiaľ sú
vaše príjmy zo živnosti na nule, je
výhodnejšie ju pozastaviť. V takom
prípade sa nepovažujete na
účely zdravotného poistenia ako
SZČO. Rovnako ak nemáte príjem zo zamestnania, v zdravotnej
poisťovni nepatríte do kategórie
zamestnanca. Znamená to, že poistné za vás platí
štát. Ak máte príjem zo zamestnania, poistné za
vás platí zamestnávateľ.
Zmenila sa od júla živnostníkom výška
odvodov, ktoré platia do zdravotnej poisťovne
alebo začnú odvody v novej výške podľa
minuloročného daňového priznania platiť až
v budúcom roku?
Nie, suma mesačného preddavku na poistné na
zdravotné poistenie sa živnostníkom od júla 2011
nezmení. Nová výška odvodov sa bude platiť od
januára 2012 (prvýkrát splatné do 8. 2. 2012) na
základe ročného zúčtovania poistného za rok
2010. Suma preddavku je vypočítaná v osobit-

nom oddiele tlačiva ročného zúčtovania, najmenej však bude výška preddavku živnostníka 47,58
eura (pre živnostníka so zdravotným postihnutím
23,79 eura).
Som na predĺženej materskej dovolenke
a starám sa o dieťa vo veku 4 roky. Na koľko
hodín môžem dať dieťa do škôlky, aby za mňa
poistné aj naďalej platil štát?
Štát platí poistné za osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich
rokov. Pričom „osobná celodenná a riadna starostlivosť“ je splnená napríklad aj vtedy, ak síce
dieťa navštevuje materskú školu, ale najviac v rozsahu štyri hodiny denne. Ak poberáte rodičovský príspevok, platiteľom poistného je za vás štát bez
ohľadu na to, na koľko hodín dáte
dieťa do škôlky.
Ak rodičovský príspevok nepoberáte a ste „doma s dieťaťom“,
môžete dať dieťa do škôlky najviac na štyri hodiny, aby bola splnená podmienka celodennej a riadnej starostlivosti a aby za vás platil poistné na zdravotné poistenie štát. Ak by ste dali dieťa do škôlky na osem
hodín, nie je na účely zdravotného poistenia splnená podmienka celodennej a riadnej starostlivosti o dieťa a nemohol by za vás platiť poistné
štát. Vznikla by vám povinnosť platiť poistné sama
ako fyzická osoba (ak teda neplatí z dôvodu
SZČO alebo zamestnania).
Nastali nejaké zmeny pre absolventov
vysokých škôl po ukončení štúdia? Dokedy
sa musia prihlásiť na úrade práce, ak nechcú
platiť odvody sami?
Oproti minulému roku sa pravidlá nezmenili.
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Ak sa absolvent rozhodne, že chce byť zaradený
do evidencie uchádzačov o zamestnanie, musí
si osobne podať žiadosť o zaradenie na úrade
práce. Ak si žiadosť podá do 7 dní odo dňa vykonania záverečnej skúšky, bude zaradený do evidencie dňom nasledujúcim po vykonaní skúšky.
Ak si žiadosť podá neskôr, zaradí sa do evidencie dňom podania žiadosti. Zdravotnej poisťovni
musí v štandardnej osemdňovej lehote na plnenie
oznamovacích povinností nahlásiť skutočnosť, že
sa stal evidovaným uchádzačom o zamestnanie,
a teda platiteľom poistného je štát.
Musia sa v zdravotnej poisťovni prihlásiť ako
samoplatitelia tí absolventi škôl, ktorí chcú byť
dobrovoľne nezamestnaní? Ak áno, dokedy
tak musia urobiť a za ktorý mesiac musia
zaplatiť preddavok vo výške 46,06 eura?
Áno, ak sa absolvent rozhodne, že bude dobrovoľne nezamestnaný, musí toto oznámiť v zdravotnej poisťovni, a to v lehote do ôsmich dní po
vykonaní záverečnej skúšky (t. j. nie po slávnostnej promócii alebo po skončení prázdnin) . Prvý
preddavok platí za mesiac, v ktorom už poistné za
neho neplatí štát. Platí ho za mesiac (resp. za jeho
alikvotnú časť, ak sa prihlásil v priebehu mesiaca)
dozadu do ôsmich dní po uplynutí mesiaca, za
ktorý sa preddavok platí .
Musím dokladovať, že zdravotné
poistenie v zahraničí za mňa platil tamojší
zamestnávateľ? Ako?
Poistenec, ak sa zamestná v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ, tak sa musí prihlásiť na zdravotné
poistenie v štáte výkonu zamestnania. Prihlásenie robí v zmysle národnej legislatívy štátu, kde
sa zamestná, a zdravotnej poisťovni doloží potvrdenie o tom, že mu vzniklo zdravotné poistenie
v inom členskom štáte.
Odlišnosti pri prihlasovaní sa na zdravotné poistenie v štáte zamestnania môžu byť, pretože každý

štát má svoju vlastnú národnú legislatívu. Poistencovi odporúčame, aby sa prostredníctvom
zamestnávateľa dopytoval na možnosti a spôsob
zdravotného poistenia ešte pred nástupom do
zamestnania.
Čo by som mal urobiť so slovenským
zdravotným poistením, keď idem pracovať
do zahraničia a budem sa tam zdržiavať
dlhodobo (minimálne rok)?
Ak začnete pracovať alebo podnikať v členskom
štáte Európskej únie a vznikne vám povinnosť platiť
si tam zdravotné poistenie, ste povinný to do 8 dní
ohlásiť svojej zdravotnej poisťovni na Slovensku
formou Oznámenia poistenca/platiteľa o zmenách.
Na základe dokladu o vzniku zdravotného poistenia v inom členskom štáte únie vám zanikne
povinnosť platiť poistné Slovensku. Tento doklad
vydáva zdravotná poisťovňa alebo príslušná inštitúcia v krajine, kde pracujete a platíte odvody na
zdravotné poistenie. Ak taký doklad nemáte k dispozícii, je potrebné predložiť pracovnú zmluvu od
zahraničného zamestnávateľa.
Pracujem v Rakúsku, kde si platím aj zdravotné
odvody, ale pravidelne chodím domov na
Slovensko. Môžem tu navštevovať aj lekára?
Odporúčame vám, aby ste hneď pri vybavovaní zdravotného poistenia v zahraničí žiadali aj
príslušnú zdravotnú poisťovňu o formulár E106.
S týmto formulárom sa následne zaregistrujete
v slovenskej zdravotnej poisťovni, v ktorej ste boli
naposledy poistený. Budete mať tak nárok na
plnú zdravotnú starostlivosť aj na Slovensku. (Na
vysvetlenie: V našej zdravotnej poisťovni dostane
poistenec kartičku s označením EÚ, s tou môže
navštíviť slovenských lekárov. Tí náklady na ošetrenie budú fakturovať slovenskej zdravotnej poisťovni a tá si náklady na ošetrenie zase vyžiada od

jeho zahraničnej zdravotnej poisťovne.)
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MOJE POVINNOSTI
Prichádzate zo zahraničia alebo ste sa presťahovali. Mnohé zo zmien vo
vašom živote je potrebné nahlásiť aj zdravotnej poisťovni. Týkajú sa totiž
predpisu poistného a jeho správneho výberu.
 Ak zdravotnej poisťovni ohlásite všetky
dôležité zmeny riadne a včas, budete mať
istotu, že platíte správnu výšku poistného
a vyhnete sa tak problémom do budúcnosti.
Od prvého augusta vstúpila do platnosti
novela zákona o zdravotnom poistení. Podľa
nej poistenec, ktorý ani na výzvu zdravotnej
poisťovne nesplní oznamovaciu povinnosť

do ôsmich dní odo dňa doručenia tejto výzvy,
bude považovaný za dobrovoľne nezamestnanú osobu a výška jeho mesačného preddavku môže byť až 104,23 eura.
Ak ale oznámite zdravotnej poisťovni včas,
že ste dobrovoľne nezamestnaný, platíte
mesačný preddavok 46,06 eura (čo je menej

až o 58,17 eura každý mesiac).

Čo potrebujem nahlásiť do ôsmich dní?
v prípade, ak sa vrátite zo zahraničia
a nie ste verejne zdravotne poistený
v inom štáte, ste povinný podať prihlášku
na verejné zdravotné poistenie v zdravotnej poisťovni,
pri zmene zdravotnej poisťovne
máte povinnosť vrátiť preukaz poistenca
a európsky preukaz tej zdravotnej
poisťovni, ktorá vám ho vydala a v ktorej
ste poistený, vždy do 31. decembra.
Stačí, ak ho zašlete poštou do ôsmeho
januára vrátane,
pri zániku zdravotného poistenia
na Slovensku (napríklad odchod do
zahraničia), vráťte európsky preukaz
zdravotnej poisťovni, ktorá vám ho
vydala. Lehota je zachovaná, ak sa
posledný deň lehoty európsky preukaz
podá na poštovú prepravu,
oznámiť zmenu mena, priezviska,
rodného čísla a zmenu trvalého pobytu,
oznámiť zmenu alebo vznik platiteľa
poistného (okrem zamestnanca,
za ktorého uvedenú povinnosť má
zamestnávateľ). To znamená, ak ste
začali podnikať a platíte si odvody sami

ako SZČO. Túto povinnosť môžete splniť
aj na jednotnom kontaktnom mieste pri
vybavovaní živnosti,
oznámiť skutočnosti rozhodujúce pre
zánik verejného zdravotného poistenia
na území Slovenska. Napríklad odchod
do cudziny za prácou alebo štúdiom,
oznámiť skutočnosti rozhodujúce
pre vznik alebo zánik povinnosti štátu
platiť za vás poistné – napr. poberanie
dôchodku, poberanie rodičovského
príspevku (okrem zamestnanca, za
ktorého uvedenú povinnosť má zamestnávateľ), zaregistrovanie sa v evidencii
uchádzačov o zamestnanie,
skutočnosti rozhodujúce pre
použitie zníženej percentuálnej sadzby
poistného, ak sa stanete osobou so
zdravotným postihnutím – začnete
poberať invalidný dôchodok, máte
vydaný preukaz ZŤP alebo máte
zníženú pracovnú schopnosť o viac ako
40%. Ak ste zamestnanec, oznamujete
zamestnávateľovi (ak ich je viac, informujete každého z nich). Ak ste SZČO alebo
dobrovoľne nezamestnaná osoba,

oznamujete zdravotnej poisťovni,
ak ste zamestnancom, ste povinný
oznámiť zamestnávateľovi v deň
nástupu do zamestnania príslušnú
zdravotnú poisťovňu a počas trvania
zamestnania každú zmenu príslušnej
zdravotnej poisťovne; ak ste zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, ste
povinný uvedené skutočnosti oznámiť
každému zamestnávateľovi,
oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,
s ktorým máte uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
oznámiť zdravotnej poisťovni čestným vyhlásením, že ste osobou • ktorej
sa poskytuje starostlivosť v zariadení
sociálnych služieb • starajúcou sa
celodenne a riadne o dieťa vo veku
do šiestich rokov • opatrujúcou osobu
s ťažkým zdravotným postihnutím •
opatrujúcou blízku osobu staršiu ako
80 rokov a • manželka/manžel
zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu
službu v cudzine alebo vykonáva práce
vo verejnom záujme v zahraničí.
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Sprievodca
platením poistného
Platíte preddavky na verejné zdravotné poistenie? Skontrolujte si, či
na správny účet a so správnymi identifikačnými údajmi! Ak posielate
mesačné výkazy alebo hromadné oznámenia, odporúčame vám
bezplatnú službu Elektronická pobočka.

Čísla účtov
Číslo účtu pre hromadných platiteľov je
7000747747/8180.
Číslo účtu pre individuálnych platiteľov je
7000464464/8180.
V prípade úhrady platobných výmerov, prirážok, poplatkov, regresov a pokút používajú individuálni aj hromadní platitelia číslo
účtu 7000170052/8180.
Typové označenie účtu pre platby zo zahraničia v prípade úhrad platobných výmerov,
prirážok, poplatkov, regresov a pokút je:
IBAN: SK2381800000007000170052,
SWIFT: SUBASKBX. Názov banky: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy
1, 829 90 Bratislava.
Identifikačné údaje
Individuálni platitelia používajú ako variabilný symbol svoje rodné číslo.
Pre hromadných platiteľov platí ako variabilný symbol ich osemmiestne IČO plus
dvojmiestne poradové číslo organizačnej
jednotky. Ak firma organizačnú jednotku
nemá, použije 00.
Aby bola platba priradená k správnemu
obdobiu, je potrebné uvádzať špecifický
symbol v tvare MMRRRR, napr. 062011.

Máte otázky
týkajúce sa poistného?
Viac podrobností nájdete
na www.dovera.sk v sekcii Poistné

Pozor! Bez špecifického symbolu je platba
priradená k najstaršiemu neuhradenému
obdobiu platiteľa podľa údajov v systéme
zdravotnej poisťovne.
Nezabudnite uviesť aj správny konštantný
symbol 3558.
Jednoducho. Elektronicky
Pre zamestnávateľov, ktorí odvádzajú poistné
za troch a viac zamestnancov, existuje
zákonná povinnosť predkladať mesačné
výkazy a hromadné oznámenia v elektronickej podobe. Najjednoduchším spôsobom,
ako tak môžete urobiť, je použiť našu bezplatnú službu Elektronická pobočka. Nájdete
ju na stránke www.dovera.sk. Je dostupná nielen tým platiteľom, ktorým elektronická komunikácia vyplýva zo zákona. Využívať ju môže
každý jeden platiteľ poistného – živnostník aj

zamestnávateľ.

27

MÁTE UŽ NOVÉ
VÝHODY OD DÔVERY?

S NOVÝM KATALÓGOM VÝHODY OD DÔVERY
ZÍSKATE ZĽAVY A BENEFITY AŽ DO
Aktuálny katalóg VÝHODY OD DÔVERY nájdete:

+ v našich pobočkách po celom Slovensku,
+ na stránke vyhody.dovera.sk,
+ alebo sa informujte na Zákazníckej linke 0850 850 850.

Zdravie v najlepších rukách
www.dovera.sk, 0850 850 850

