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Deti sa budú
učiť futbal
od Škrteľa
aj Hamšíka
Chudnúť
sa dá aj doma
v obývačke

Bojujeme
za pluralitu
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Vedeli ste, že?
... v septembri DÔVERA poslala svojim
poistencom späť doplatky za lieky, ,
ktoré si pacienti vybrali v lekárni počas
druhého kalendárneho štvrťroka 2012.
V prípade DÔVERY išlo o 4 501 poistencov a o sumu 76 853,75 eura.
... sme na stránke www.dovera.sk /
cakacie-lehoty zverejnili veľký prehľad
čakacích listín v takmer všetkých
nemocniciach na Slovensku? Môžete
si tu pozrieť, približne ako dlho budete
čakať na plánovanú operáciu výmeny
bedrového, kolenného kĺbu alebo na
operáciu sivého zákalu.
... od septembra informujeme pacientov
nahlásených na plánovanú operáciu
SMS správou? Svoje poradie na
čakacej listine si môžete overiť už nielen
na Zákazníckej linke. DÔVERA vám dá
vedieť SMS-kou v momente, keď vás
nemocnica na zákrok nahlási, a aj vtedy,
keď vám schválime na tento zákrok
potrebné financie.
... sme rovnako na našom webe zverejnili prieskum spokojnosti pacientov?
Nájdete ho na stránke www.dovera.
sk/hodnotenie. Môžete si pozrieť, ako
hodnotili pacienti úroveň slovenských
nemocníc a ako boli spokojní so
stravou, ubytovaním či správaním
sestier a lekárov.

www.dovera.sk
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Pre vás

Milí čitatelia,
máme za sebou prepoisťovaciu kampaň. Tá
našej práci každoročne nastavuje zrkadlo,
dáva nám spätnú väzbu priamo od Vás, našich
poistencov a klientov. V tomto „referende“ sa
zakaždým dozvieme, či sme celý rok robili
všetko pre to, aby sme si Vás udržali a rozšírili
Vaše rady o nových poistencov.
A hoci bol konečný výsledok pre DÔVERU horší
než po minulé roky, sme hrdí na fakt, že opäť
sa najviac poistencov rozhodlo prihlásiť do
DÔVERY. Zároveň sa musíme dôkladne zamyslieť nad tým, čo viedlo toľkých našich poistencov, aby sa prehlásili do inej poisťovne. Chceme
a potrebujeme to vedieť. Záleží nám na každom
poistencovi, musíme byť schopní plniť Vaše očakávania tak, aby ste nám zostali verní.
Už dnes viem pomenovať niekoľko skutočností,
ktoré výrazne ovplyvnili Vaše rozhodnutie. Ak
sa pozriem na posledné mesiace vrcholiacej
prepoisťovacej kampane, vidím boj štátnej moci
o jednu zdravotnú poisťovňu a neférové vyhlásenia spochybňujúce prínos súkromných zdravotných poisťovní do slovenského zdravotníctva. Ich autormi boli nielen politici, ale aj niektorí
lekári a štátni zástupcovia.
Na druhej strane vnímam silu, ktorú nám dodávajú noví poistenci. Rozhodli sa pre nás a jasne
tým odmietli plánovaný systém jednej poisťovne.
Chcú si jednoducho zachovať možnosť výberu.
Potvrdili tým aj naše prieskumy, v ktorých sme
sa Vás pýtali, či ste za zachovanie pluralitného
systému zdravotných poisťovní. Až 81 % z Vás si
želá slobodný výber poisťovne.
Vaše želania sú pre nás záväzkom. Preto sa
snažíme udržať si Vašu priazeň. Prinášame
Vám novinky, ktoré sú dôkazom toho, že konkurenčné prostredie v zdravotnom poistení má
zmysel. Verím, že oceňujete novú Elektronickú

pobočku, ktorá si zaslúžila pozornosť odborníkov a striebornú medailu súťaže ITAPA. Tiež
dúfam, že ste uvítali službu SMS (prípadne
e-mailové) upozornenia na evidenciu a oznámenie schválenej plánovanej starostlivosti. Ak
navštevujete našu internetovú stránku www.
dovera.sk, tak Vám určite neušiel prehľad čakacích lehôt na plánované operácie či pravidelné
hodnotenie spokojnosti s nemocnicami od
pacientov. DÔVERA je už len krôčik od ďalších
inovácií. Pripravujeme napríklad pomôcku,
ktorá pomôže bezpečne predpisovať lieky
a odhaľovať nežiaduce liekové interakcie.
Chceme robiť veci lepšie, veď zdravie je v živote
to najcennejšie. Sme tu preto, aby dostalo tú najlepšiu starostlivosť.

Ing. Martin Kultan
generálny riaditeľ
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
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Dávid a jedna
poisťovňa
V obľúbenom biblickom príbehu sa pastier Dávid postaví proti obrovi
Goliášovi. Spraví tak napriek tomu, že ho všetci vopred odsudzujú na
neúspech. Pri stretnutí s obávaným bojovníkom sa nekryje pancierom,
ale v prostom pastierskom odeve stojí zoči-voči arogantnému mocnému
nepriateľovi. Dávid boj vyhral.

Krajiny Európy s čakacími
zoznamami/bez čakacích zoznamov
Unitárny systém
Pluralitný systém
Dlhé čakacie listiny
Kratšie čakacie listiny
Stredné čakacie listiny

NÓRSKO

ESTÓNSKO
LOTYŠSKO
DÁNSKO

ÍRSKO

LITVA
VEĽKÁ
BRITÁNIA
HOLANSKO
BELGICKO

POĽSKO
NEMECKO

LUXEMBURSKO

Vyhráme aj my v boji s aroganciou štátnej
moci? To je aktuálna otázka, na ktorú je ťažké
nájsť odpoveď. Rovnako ako sa veľmi ťažko
hľadá jednoznačná odpoveď na otázku, aké
pozitíva má poistencom priniesť avizovaný
systém jednej zdravotnej poisťovne. Máme skúsenosti s jednou poisťovňou, starší z našich poistencov si ju vyskúšali na vlastnej koži. A máme
skúsenosti s pluralitou, teda možnosťou výberu
zdravotnej poisťovne.
Čo si myslia poistenci?
Mrzí nás, že v celom tom hurhaji okolo vládneho
návrhu na vznik jednej štátnej poisťovne sa
akosi pozabudlo na poistencov. Nám však na
ňom záleží, preto sme v rámci Združenia zdravotných poisťovní iniciovali prieskum verejnej
mienky. Zhodli ste sa v tom najdôležitejšom, prajete si zachovať možnosť voľby zdravotnej poisťovne. Vlastne nám to odkazujete pravidelne
každý rok, v čase prepoisťovacej kampane.
Počet poistencov súkromných poisťovní neustále
stúpa na úkor štátnej poisťovne a inak to nie je
ani teraz. To je ten najväčší odkaz politikom,
ktorí sa rozhodli rozhodovať o vás bez vás.
Vráťme sa k návrhu na vytvorenie systému jednej zdravotnej poisťovne. Je obdivuhodné, že
doslova za pár dní sa viac než 10 000 pois-

tencov postavilo a v hromadnej pripomienke
svorne povedalo: Nie, projekt jednej poisťovne
odmietame.
Viac poisťovní = spokojnejší poistenec
Porovnávanie európskych zdravotných systémov z pohľadu pacienta, ktoré každoročne
realizuje renomovaná organizácia Health Consumer Powerhouse, potvrdzuje, že spokojnosť
pacienta je vyššia v krajinách s viacerými zdravotnými poisťovňami. Podľa tohto porovnania
najvyššiu spokojnosť poistencov vykazuje už
tretí rok za sebou Holandsko. Holandsko má
od r. 2006 pluralitný systém zdravotného poistenia s viac ako 20 vzájomne si konkurujúcimi
zdravotnými poisťovňami s možnosťou tvorby
zisku a ponukou viacerých produktov.
Slabé argumenty
Nie je zrejmé, akým spôsobom by zavedenie
jednej zdravotnej poisťovne malo prispieť
napríklad k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva, zvýšeniu veku dožitia obyvateľstva
a zníženiu celkových výdavkov na zdravotnú
starostlivosť, prípadne vyššej efektívnosti ich
vynakladania. Pritom zlepšenie zdravotného
stavu a spokojnosť poistencov sú údajne tým,
čo nedá ministerským úradníkom spávať. Chvá-

FÍNSKO

ŠVÉDSKO

ČESKO
SLOVENSKO

FRANCÚSZKO

ŠVAJČIARSKO

RAKÚSKO

MAĎARSKO

SLOVINSKO
CHORVÁTSKO
TALIANSKO
PORTUGALSKO

RUMUNSKO

SRBSKO

ŠPANIELSKO

BULHARSKO
MACEDÓNSKO
ALBÁNSKO
GRÉCKO

MALTA

Zdroj: Health Consumer Powerhouse

lyhodné, avšak bez konkrétnych dôkazov, ako
jedna štátna poisťovňa dokáže zlepšiť tieto
parametre.
Koniec výhodám
Privítací balíček pre novorodenca či očkovanie
proti chrípke zadarmo? Tak s takýmto komfortom sa budú musieť poistenci rozlúčiť. Prečo by
sa jedna poisťovňa snažila bojovať o klienta
a robiť nadprácu pre jeho spokojnosť? Poistenci
nestratia len výhody, ktoré dnes ponúkajú konkurujúce si poisťovne ako nadštandard. S jednou poisťovňou sa vráti aj predĺženie čakacích
lehôt na operácie.

Jedna poisťovňa, dlhší život?
Doprajete si často mastné domáce špeciality,
pochutnávate si na slaných a ťažkých jedlách
a k tomu sa aj málo hýbete, neodmietnete sladké
a zanedbávate prevenciu? Tak to si zrejme
zvyšujete riziko vzniku choroby ako cukrovka,
mozgová mŕtvica alebo infarkt. Určite sa váš
stav nezlepší, či bude na Slovensku fungovať
jedna a či päť zdravotných poisťovní. Prečo to
spomíname? Nuž práve preto, že ministerstvo
zdravotníctva si myslí, že zdravotný stav populácie a dĺžku života obyvateľov významne
zlepší, ak tu bude fungovať len jedna zdravotná
poisťovňa. Seriózne výskumy potvrdzujú, 

CYPRUS
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Porovnanie internej efektívnosti súkromného a štátneho sektora
(počet zamestnancov na 100-tis. klientov)
DÔVERA 48
VšZP 65
Sociálna poisťovňa 111
Daňová správa 140

DÔVERA 45
VšZP 60
Sociálna poisťovňa 100
Daňová správa 132

2010

2011

že organizácia systému zdravotného poistenia
môže ovplyvniť zdravotný stav a dĺžku života
obyvateľstva len v minimálnej miere.

Natíska sa otázka, kde je záruka, že jedna
štátna poisťovňa bude hospodáriť lepšie
a zodpovednejšie ako tie súkromné. Takej
záruky niet.
V DÔVERE však máte záruku neustáleho tlaku
na efektívne využívanie zdrojov a ústretové
služby pre poistencov.
Naša práca bude pokračovať, aj naďalej
budeme zlepšovať naše elektronické služby.
Rovnako budeme zlepšovať našu novinku Plán
Medipartner, ktorá prináša do slovenského
zdravotníctva malú revolúciu.

Jedna poisťovňa ušetrí?
Štát mal možnosť ukázať súkromným zdravotným poisťovniam, ako sa správa dobrý hospodár. Ukázal nám však zatiaľ len opak.
Systém jednej zdravotnej poisťovne nevytvorí
žiadny tlak na účelné a efektívne vynakladanie
nákladov na zdravotnú starostlivosť ani na zlepšovanie jej kvality.

Faktory ovplyvňujúce
zdravotný stav obyvateľstva
životné prostredie 5%
sociálny status 15%
zdravotné služby 10%
správanie 40%
genetické faktory 30%

Zdroj: McGinnis, J.M., Williams-Russo, P., Knickman J.R.:
The case for more active policy attention to health promotion, Health
Affairs, March/ April 2002, 21(2): 78-93

Protiústavný krok
Okrem toho, že táto zmena neprinesie poistencom žiadne významnejšie zlepšenie zdravotného stavu, bude znamenať značný zásah
do vlastníckych práv akcionárov zdravotných
poisťovní. Navrhovaný postup je v rozpore
s ústavne zaručenou ochranou vlastníckeho
práva, s medzinárodnými nástrojmi ochrany
investícií, ako aj s právom EÚ.
Zavedenie systému jednej zdravotnej poisťovne predstavuje nedovolenú koncentráciu
a poskytnutie nelegálnej štátnej pomoci štátom
vlastnenej zdravotnej poisťovni. Na tému zdravotníctvo a štát už prebehlo viacero prieskumov a ich spoločným výstupom je nasledovné:
Najviac korupcie nájdete podľa prieskumov
práve v tomto, už aj tak najprísnejšie regulova
nom, sektore. Štát je, žiaľ, zlý hospodár.
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Očkovanie proti chrípke
Od septembra do konca februára vám kompletne preplatíme očkovanie
proti chrípke. Zaočkuje vás váš všeobecný lekár, deti pediater.
Očkujte sa pred epidémiou
Imunitný systém si tvorí dostatočnú ochranu pred
chrípkou približne dva týždne. Preto najvhodnejší čas na očkovanie je najmenej dva týždne
pred očakávaným začiatkom chrípkovej
epidémie, odporúča sa v októbri a novembri.
Ochrana pretrváva približne rok, je teda nutné
rizikové skupiny preočkovávať každý rok.
Účinnosť očkovania
Žiadna vakcína nemá účinnosť 100 %. Vakcíny
sú však schopné zabrániť vzniku chrípky u 70 –
90 % očkovaných. Vzhľadom na to, že sa vírus
chrípky neustále mení, vakcíny každý rok obsa
hujú aktuálne kmene vírusov.
Tisícky komplikácií
Chrípka je jedným z najzávažnejších infekčných
ochorení dýchacieho systému. Každoročne spôsobí na Slovensku niekoľko tisíc ťažkých komplikácií ako zápal pľúc, bronchitídu, zápal prínosových dutín, zápal stredného ucha, neurologické
ochorenia.
Najviac ohrozuje deti do 2 rokov, tehotné
ženy, starších ľudí a ľudí s chronickými a dlhotrvajúcimi zdravotnými ťažkosťami.
Stačia jej tri dni
Chrípka sa šíri vzduchom prostredníctvom
malých kvapiek, ktoré sa dostanú z dýchacích
ciest do ovzdušia pri hovorení, kašli alebo
kýchaní. Inkubačná doba (t. j. doba, ktorá
uplynie od preniknutia choroboplodných
zárodkov do objavenia sa prvých príznakov)
je jeden až tri dni.

Ďalšie očkovania
len pre poistencov DÔVERY:
Poistenci DÔVERY si zaslúžia viac. Aj preto vám
úplne alebo čiastočne uhrádzame aj iné vakcíny v rámci
nadštandardnej zdravotnej starostlivosti. Využiť
môžete napríklad očkovanie proti pneumokokom
pre deti staršie ako dva roky, ale aj pre dospelých
poistencov. Ak bývate v rizikových oblastiach
s výskytom kliešťov, využite očkovanie proti kliešťovej
encefalitíde. Z troch dávok vám tretiu uhradíme v plnej
výške. Ochráňte svoju dcéru pred vírusom HPV,
uhradíme jej časť z očkovacej látky proti ľudskému
papilomavírusu, ktorý spôsobuje rakovinu krčka
maternice. Cestujete? Nedajte si ujsť príležitosť ochrániť
sa proti žltačke typu A a B za polovičnú cenu.
DÔVERA vám zaplatí 50 % z ceny tejto vakcíny.
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Spoločensky
zodpovedné podnikanie
Firemná filantropia, charita, darcovstvo, dobročinné projekty, ale aj
individuálna podpora tých, ktorí sú na pomoc odkázaní. To všetko zahŕňa
záhadná skratka CSR (z anglického Corporate Social Responsibility),
voľným prekladom spoločensky zodpovedné podnikanie. V tomto
článku sa dozviete niečo viac o novej stratégii spoločensky
zodpovedného podnikania (SZP) v DÔVERE.

jeseň 12

Firma orientovaná na zodpovedné podnikanie
koná tak, aby neohrozila záujmy a potreby svojich partnerov, ale skôr naopak, vychádzala im
v ústrety.
Hnacím motorom našej firemnej filantropie sú
snaha o dobročinnosť a tiež snaha o zlepšovanie životných podmienok v prostredí, v ktorom
zdravotná poisťovňa DÔVERA pôsobí. Zároveň
platí, že nám záleží na celkovom vnímaní poisťovne zo strany verejnosti.
V okolí každého z nás žije množstvo ľudí, ktorí
potrebujú pomoc. Sú odkázaní na materiálnu,
ale aj duševnú podporu. DÔVERA sa snaží
svoju podporu presne zacieliť, preto sme sa rozhodli v oblasti SZP zamerať na projekty, ktoré
majú súvis so zdravím, zdravotníckym prostredím, prevenciou civilizačných ochorení a zdravým životným štýlom.
Zacielené na nové projekty
Hlavným cieľom je zlepšovanie podmienok
v oblasti zdravia a zdravého života u cieľových
skupín v súlade s celkovou stratégiou poisťovne.
A keďže kľúčovou cieľovou skupinou sú naši
poistenci, počúvli sme ich radu a pokračujeme
v úspešných projektoch z minulosti. Zároveň
sme naštartovali nové iniciatívy, ktoré vzišli opäť
z diskusie s našimi poistencami.
Vo vynikajúcej spolupráci pokračujeme
s občianskym združením Osmijanko, s ktorým
sme otvorili 20 detských kútikov v zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku. Naposledy (koncom septembra) sme otvorili detský
kútik v Nemocnici Poprad .
Na túto spoluprácu plánujeme nadviazať rozšírením projektu o vymaľovanie celých detských
oddelení. Deti do nemocnice nepatria, keď
tam už však kvôli liečbe musia byť, chceme im
tento čas spríjemniť skrášlením tohto prostredia, konkrétne pestrými farbami a detskými
motívmi. Prvé detské oddelenie vymaľujeme

v nemocnici v Nových Zámkoch. Ďalšia iniciatíva je zameraná na zútulňovanie priestorov
v nemocniciach, kde sa stretávajú pacienti, ich
rodiny, ale aj zdravotníci. Máme v pláne vytvoriť „novodobé návštevné miestnosti“ pri vybraných oddeleniach. Pilotný projekt budeme realizovať v spolupráci s Osmijankom v nemocnici
v Martine.
S dôrazom na prevenciu
Na prevenciu chorôb prostredníctvom zdravého životného štýlu vrátane pohybu sme sa rozhodli upozorniť v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom. Spolupracujeme pri podpore
mládežníckeho futbalu a Školského pohára
malých futbalistov a futbalistiek (www.futbalsfz.
sk/skolsky-pohar.html).
Viac vidieť do zdravotníctva
Súčasťou zodpovedného podnikania je aj
spôsob komunikácie a ochota prijímať podnety z prostredia, v ktorom podnikáme. Nielen
my si myslíme, že slovenskému zdravotníctvu
chýba transparentnosť. Preto pokračujeme
v spolupráci s inštitútom INEKO (www.ineko.sk)
a Transparency International Slovensko (www.
transparency.sk). Podporili sme ich projekty
zamerané na monitoring zdravotníctva a zvyšovanie transparentnosti v informovaní pacientov
zo strany nemocníc.
Nad rámec projektov naplánovaných v súlade
s našou stratégiou sme sa rozhodli pre mimoriadnu spoluprácu s Nadáciou pre deti Slovenska. V duchu hesla „Deti nám dôverujú“ sme
spojili svoje sily v prospech úspešného a známeho projektu Hodina deťom.
Celkom na záver máme dobrú správu aj pre
individuálnych žiadateľov o podporu. Začiatkom roka 2013 rozbehneme program Malých
grantov. Stačí sledovať našu internetovú stránku

www.dovera.sk.
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Učiť sa futbal od Škrteľa

Otvárali sme kútik v Poprade

Vďaka spolupráci DÔVERY so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ)
sa môžu deti učiť hrať futbal priamo od obľúbených a úspešných
slovenských futbalistov. A nielen to. Futbalové šialenstvo na trávniku
počas súťaže DÔVERA školský pohár môžu zažiť aj deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia.

Nový detský kútik pre najmenších pacientov v Nemocnici Poprad
sme pokrstili v septembri bublinkami. Nové priestory, zariadené špeciálne
pre hospitalizované deti, ich prenesú do rozprávkového kráľovstva.

Pravidelný pohyb a zdravý životný štýl by mali
byť súčasťou nášho každodenného bytia už od
útleho detstva, a preto naše ratolesti zapájame
do športových aktivít a vytvárame v nich tak pozitívny vzťah k pohybovej činnosti. Pri športe totiž
spoznajú nielen množstvo nových priateľov, ale
robia tiež niečo užitočné pre svoje zdravie.
Deti a šport patria k sebe
Na dôležitosť pohybu u detí sme sa preto rozhodli upozorniť spoločným projektom DÔVERY
a SFZ. Naším cieľom je podporiť mládežnícky
futbal a Školský pohár malých futbalistov aj
futbalistiek, ktorý je organizovaný pod záštitou
ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.
DÔVERA školský pohár
Do súťaže DÔVERA školský pohár sa môžu
zapojiť všetky deti vo veku do 13 rokov, teda

rovnako chlapci, ako aj dievčatá. O tento turnaj
bol v minulom roku veľký záujem, o čom svedčí
aj fakt, že sa doň zapojilo 580 chlapčenských
a 350 dievčenských tímov. V tomto roku bude
školský pohár bohatší aj o jeden špeciálny tím
pozostávajúci z detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. V rámci turnaja dostanú divokú
kartu a budú si tak môcť zmerať svoju šikovnosť
s ostatnými rovesníkmi.

Choré deti, ktoré trávia na lôžkach všedné dni,
tak budú môcť na chvíľku zabudnúť na svoje
trápenia. Nemocnica v Poprade každoročne
prijme 5 000 detských pacientov. Aj napriek
nepriaznivej hospodárskej situácii nielen v zdravotníckom sektore sa podarilo v jej priestoroch
úspešne zrealizovať myšlienku kútika pre najmenších pacientov. Náhradným „pieskoviskom“
pre nich sa stane detský kútik, ktorý zriadilo
s pomocou sponzorov občianske združenie
Osmijanko.

Špeciálne DVD s trikmi od známych
futbalistov
Hamšík, Škrteľ a mnohí ďalší obľúbení slovenskí
futbalisti sú pre nejedného malého športovca
veľkým vzorom. Veď kto z nich by nechcel
vedieť „čarovať“ na ihrisku s loptou ako oni? Užitočným pomocníkom pre mladých futbalistov
bude špeciálne DVD pre všetky družstvá zapojené do detských futbalových súťaží organizovaných pod hlavičkou SFZ.
Ide o unikátny projekt, ktorý bude približovať
profesionálne postupy pri trénovaní a v prístupe k žiakom futbalistom vo veku do 15 rokov.
Odborníci z radov športových lekárov, trénerov
a známych futbalistov na DVD predvedú mladým futbalistom a futbalistkám ako viesť tréning
či ako sa správne rozcvičiť, aby sa predchádzalo zraneniam. Bonusovú časť budú tvoriť
špeciálne triky futbalových vzorov, akými sú
Hamšík, Škrteľ a mnohí ďalší, takže verte, že sa

bude na čo pozerať.

Do nových priestorov
Vedenie nemocnice vo februári 2011 zabezpečilo presťahovanie detského oddelenia do
nových moderných priestorov zodpovedajúcich požiadavkám súčasnej doby. „Na oddelení novorodencov, detí a dorastu zabezpečujeme širokú škálu kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre deti od 0 do 18. roku veku s využitím
moderného prístrojového vybavenia a obetavej
práce lekárov, zdravotných sestier a nižšieho
zdravotníckeho personálu,“ povedala MUDr.
Beáta Šoltýsová, primárka detského oddelenia.
Tradíciu detských kútikov v nemocniciach po
celom Slovensku založila Jana Pecsérke-Kubranská. Zriadila Občianske združenie Osmijanko.
„Kútiky v nemocniciach sú farebne vymaľované,
zariadené detským nábytkom, plné hračiek, knižiek. Deti majú k dispozícii aj televízor s videom
a počítač. Aspoň takto na chvíľu zabudnú na
svoju chorobu a na fakt, že sú v nemocnici.

Vďaka tomu sa dokážu rýchlejšie a lepšie zotaviť,“ hovorí J. Pecsérke-Kubranská.
Ako v rozprávke
Popradský detský kútik sa nesie v znamení rozprávkového sveta, aby sa tak ako v rozprávke
cítili v kútiku aj deti. Ani tentoraz nechýbali
pri otvorení detského kútika zdravotní klauni
z občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors, ktorí pokrstili nový kútik dobrou náladou, pesničkami a bublinkami. „Zdravotná
poisťovňa DÔVERA ide nad rámec svojich
povinností, ako sú zabezpečovanie a preplácanie zdravotnej starostlivosti. Pomáhame priamo
v zdravotníckych zariadeniach, budujeme detské kútiky pre malých pacientov. Dúfame, že
takto im pomôžeme ľahšie a rýchlejšie preklenúť
neľahké obdobie liečby mimo domova,“ vyslovil
sa PR manažér DÔVERY Branislav Cehlárik.
DÔVERA podporuje Osmijankove kútiky už

piaty rok.
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Od plánov k plánu
Plán MEDIPARTNER, spájajúci lekárov, pacientov a nemocnice do
fungujúceho reťazca, sa stal realitou. Možno to neznie vierohodne, keďže
v názve je stále slovo plán, ale do tohto projektu DÔVERY sa do konca
októbra zapojilo viac než 1 000 poistencov a 50 všeobecných lekárov.
Tretím, nemenej dôležitým článkom plánu sú veľké zdravotnícke zariadenia
Nemocnica Košice-Šaca a Železničná nemocnica v Košiciach.

Naplnil sa tak cieľ, ktorý si zdravotná poisťovňa
DÔVERA predsavzala v rámci presadzovania
inovatívnych riešení pre svojich poistencov.
Vytvorila sa úzka spolupráca medzi zdravotnou
poisťovňou, poistencami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti – od všeobecných lekárov,
cez špecialistov až po nemocnice. Všetci menovaní tvrdia jedno: My máme ZDRAVIE v pláne.
Plán MEDIPARTNER je vlastne plán pre zdravie
každého poistenca, ktorý sa rozhodne do tohto
projektu zapojiť.
Ako to funguje
Klientom Plánu MEDIPARTNER sa môže
stať každý poistenec zdravotnej poisťovne
DÔVERA, ktorého všeobecný alebo detský

lekár je zapojený do Plánu MEDIPARTNER.
V pláne hrá kľúčovú úlohu všeobecný lekár,
ktorý bude pôsobiť ako koordinátor zdravotnej
starostlivosti pre svojich registrovaných pacientov.
Na zefektívnenie a skvalitnenie jeho práce mu
bude slúžiť zabezpečený webový portál. Prostredníctvom neho získa prístup k informáciám
a analýzam o čerpanej zdravotnej starostlivosti
svojich pacientov.
Čo z toho majú pacienti
Mnoho zdravotných komplikácií pacientov
súvisí s ich nedostatočnou zodpovednosťou
voči svojmu zdraviu. Prejavuje sa to napríklad
v zanedbávaní pravidelných zdravotných prehliadok, povinného očkovania, nezdravým
spôsobom života či nedodržiavaním pokynov
lekárov. Plán MEDIPARTNER chce pomôcť
eliminovať tieto neduhy prostredníctvom motivovania poistencov k starostlivosti o ich zdravie, preto ponúka Objednávkový systém,
ktorý poistencom šetrí čas. Skrátka poistenci už
nemusia čakať, lekár ich objedná na vybrané
termíny vyšetrení zdarma Rýchlu orientáciu
v zdravotníctve. Sieť kvalitných spolupracujúcich lekárov a nemocníc umožňuje úzku spoluprácu, čo poistenec ocení najmä pri odborných ošetreniach. Vďaka zdieľaniu informácií

dostane poistenec kvalitnejšiu a integrovanejšiu zdravotnú starostlivosť Motiváciu starať
sa o vlastné zdravie. Za aktivitu a dodržiavanie pravidiel budú poistenci získavať body
a odmeny. Tie môžu následne využiť na nákup
služieb a produktov u partnerov Plánu MEDIPARTNER.
Čo hovoria lekári
Pozitívne skúsenosti s podobným projektom
v zahraničí, vízia zlepšenia zdravotného stavu
klientov a schopnosť účinne zvyšovať efektivitu
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. To sú
dôvody, ktoré presvedčili poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby vstúpili do Plánu MEDIPARTNER.
Potvrdzujú to aj riaditelia spolupracujúcich
nemocníc Mária Grüllingová, riaditeľka Železničnej nemocnice v Košiciach, a Juraj Vančík, riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca, a.s., 1.súkromná
nemocnica. ,,Neustále pracujeme na poskytovaní lepšieho komfortu pacientom a zvyšovaní

efektivity našich služieb. Veľmi nás preto oslovila
myšlienka stať sa súčasťou integrovaného systému
poskytovateľov a zdravotnej poisťovne. Projekt si
bude vyžadovať postupné zmeny v spôsobe ako
v súčasnosti organizujeme poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ zdôrazňuje J. Vančík.
Podobne vysvetľuje svoje dôvody vstupu do
Plánu MEDIPARTNER aj košický všeobecný
lekár pre dospelých Marin Rusenov. „Tento projekt je prvý, ktorý sa snaží situáciu v slovenskom
zdravotníctve zmeniť za účasti všetkých zainteresovaných strán,“ vysvetľuje svoje pohnútky. „Ak
pacient uvidí možnosť získať konkrétne výhody
z dodržiavania pravidiel Plánu MEDIPARTNER,
bude sa správať viac ekonomicky. Verím, že aj
on pochopí, že je súčasťou systému starostlivosti
o vlastné zdravie. Ja zas budem spokojný hlavne
vtedy, keď budem mať k dispozícii informácie
o čerpaní zdravotnej starostlivosti mojich pacientov v odborných ambulanciách. Budem tak môcť
zabrániť nekoordinovaným a duplicitným vyšet
reniam.“
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Nemocnice v obnove

Peniaze sa míňajú neefektívne

Popri kvalitnej liečbe je pre pacienta dôležitá aj psychická pohoda.
Niežeby sa niekto na hospitalizáciu tešil, no už samotné nemocničné
prostredie dokáže pacienta buď upokojiť, alebo ešte viac znervózniť.

Vďaka spolupráci DÔVERY s Transparency International
Slovensko (TIS) má verejnosť lepší prehľad o hospodárení
v zdravotníckych zariadeniach.

V ôsmich nemocniciach na východe Slovenska
sa okrem krokov pacientov chodbami nesie aj
stavbársky ruch. Ich vlastník, spoločnosť Svet
zdravia, do nového šatu oblieka postupne vranovskú, michalovskú, svidnícku, humenskú, trebišovskú, rožňavskú, spišskonovoveskú a partizánsku nemocnicu.
„Vlani sme v našich zariadeniach hospitalizovali viac ako 85-tisíc osôb a ošetrili 1,2 milióna
pacientov. Uvedomujeme si našu zodpovednosť
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a preto
sa snažíme neustále o jej skvalitňovanie,“ začína
náš rozhovor generálny riaditeľ Sveta zdravia
Richard Maraček.

O viac ako polovicu všetkých verejných obstarávaní v štátnych nemocniciach má záujem len
jeden uchádzač. Také sú zistenia Transparency
International a inštitútu INEKO. Obe organizácie v hľadaní efektivity v slovenských nemocniciach podporila aj DÔVERA.

Neúspech si nepripúšťajú
Okrem stavebných investícií sú to najmä nové
gastrofibroskopy, videokolonoskopy, röntgeny
či ultrazvuky na detské, gynekologické a interné
oddelenia. Na niektorých oddeleniach si už
pacienti budú líhať do nových postelí.
Cieľom je dokázať, že na Slovensku môžu fungovať moderné, finančne sebestačné nemocnice,
ktoré sú schopné na vysokej úrovni poskytovať
zdravotnú starostlivosť dostupnú čo najširšej

Spoločnosť Svet zdravia, a.s., je prevádzkovateľom
ôsmich nemocníc v rámci Prešovského, Košického
a Trenčianskeho samosprávneho kraja. V spádovej oblasti
žije 631-tisíc obyvateľov, v nemocniciach Svetu zdravia
pracuje približne 4 400 zamestnancov, z toho viac ako
600 lekárov a 1 700 sestier. Celková lôžková kapacita
zariadení je okolo 2 500 lôžok.

skupine obyvateľstva. „Na prvom mieste je
pre nás vždy pacient, a preto sa snažíme, aby
práve on chcel byť, v prípade potreby, liečený
u nás,“ dopĺňa R. Maraček. Nový generálny
riaditeľ je presvedčený, že je dlhodobo neudržateľné hospodáriť a rozvíjať nemocnice, ktoré
sú v strate. Napokon, také zariadenie nevnímajú
ani zamestnanci ako istotu pre dlhodobý vzťah.
Nehovoriac o dôvere dodávateľov. Iba pozitívny hospodársky výsledok sa môže podpísať
pod ďalší rozvoj a modernizáciu zariadení, tvrdí.
Hrozil bankrot
Keď Svet zdravia nemocnice prevzal, väčšina
z nich bola v hospodárskej strate a niektoré s hrozivou ekonomickou situáciou, napríklad Rožňavskej nemocnici hrozil bankrot. „Počas uplynulého
obdobia i v súčasnosti sa sústreďujeme najmä na
finančnú stabilizáciu týchto nemocníc, zníženie
ich zadlženosti, zvýšenie ich prevádzkovej efektívnosti, ako aj kvality poskytovanej zdravotnej
starostlivosti,“ vysvetľuje generálny riaditeľ.
Ozdravný plán za milióny
V rámci ozdravného plánu dochádza v sieti
týchto zariadení k centralizácii vybraných nemedicínskych funkcií. To znamená, že nemocnice
budú plniť svoju prvotnú funkciu a tou je poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti. „Snažíme
sa ich odbremeniť od niektorých manažérskych
a administratívnych činností, akými sú napríklad
nákup, právne a personálne služby, marketing

a PR,“ ilustruje R. Maraček.

Úspora 36 miliónov eur
Na verejné obstarávania len s jedným uchádzačom minuli nemocnice od roku 2009 viac
ako 563 miliónov eur zo sumy 827 miliónov eur,
ktoré vynaložili na obstarávania. Ako uvádza
správa TIS a INEKO, v ostatných odvetviach
mimo zdravotníctva bol podiel tendrov len s jedným uchádzačom o 40 % nižší ako pri nemocniciach. „Podľa našich výpočtov, ak by sa všetky
nemocničné tendre s jednou predloženou ponukou uskutočnili v súťaži, kde súperia dvaja a viac
uchádzačov, podarilo by sa výslednú cenu znížiť priemerne o vyše dvadsať percent, o takmer
tridsaťšesť miliónov eur ročne,“ vyjadrila sa
spoluautorka analýzy verejného obstarávania
v nemocniciach Zuzana Dančíková z Transparency International Slovensko.
Za viac peňazí menej muziky?
Aj skúsenosti DÔVERY hovoria, že výdavky za
úhradu zdravotnej starostlivosti každoročne
narastajú, pričom rast kvality zostáva otázny. Ako
vypočítalo Združenie zdravotných poisťovní,
úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú zaplatili
zdravotné poisťovne, narástli za posledných
sedem rokov o 53 %. V minulom roku vynaložili

Vyše polovice celkového obstaraného objemu nemocníc
zabezpečilo len 13 firiem. Z celkového počtu 319 firiem
až 52 % (167) nečelí vo víťazných tendroch v priemere ani
jednému ďalšiemu konkurentovi. Medzi firmami, ktoré nie sú
vo víťazných tendroch vystavené takmer žiadnej súťaži, je i 14
z 20 najväčších dodávateľov nemocníc v sledovanom období.
Tieto firmy sa podieľali na celkovom obstaranom objeme
nemocníc 45 %. Najväčší dodávateľ, firma MEDITRADE,
nemusel pri 64 mil. eur z celkového objemu 66 mil. eur ním
získaných zákaziek vôbec súťažiť. TIMED, druhá najväčšia
firma, nečelila súťaži pri zákazkách za viac ako 59 mil. eur
z celkového objemu 63 mil. eur získaných tendrov.
Zdroj: Transparency International Slovensko

na liečbu poistencov 3,36 miliardy eur. V roku
2005 bolo na starostlivosť v nemocniciach vyčlenených 552 mil. eur a v roku 2011 vyše 1 mld. eur,
pri porovnateľnom počte a približne rovnakej
chorobnosti obyvateľstva. Takmer 70-percentný
nárast úhrad zaznamenala v porovnaní rokov
2005 až 2011 ambulantná starostlivosť, a to zo
727 mil. eur na 1,2 mld. eur.
Pacienti však prílev peňazí nepociťujú, preto je
otázka efektivity ich využívania kľúčovou. Aj
preto DÔVERA tento projekt podporila: „Snažíme sa identifikovať rezervy v spôsobe práce
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pomáhať im pri ich odstraňovaní. Zaujíma nás pohľad
poistencov, pre ktorých je miera dostupnosti
informácií dôležitým faktorom hodnotenia spokojnosti jednotlivých nemocníc. Z tohto pohľadu
má práca TIS pre nás veľký význam a radi ju
v nej podporujeme,“ uviedol generálny riaditeľ

DÔVERY Martin Kultan.
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Chudnite aj v obývačke
Češka Marie Hloušková z Kladna učí ľudí, ako chudnúť doma
a nemíňať pritom peniaze na fitnescentrá.
zahraničný blog, ktorý propagoval
krátke intenzívne cvičenie v domácom prostredí. Hovorila som si, že
keď sa do toho pustím, nemám
čo stratiť. Inšpirovali ma samotné
stránky a časom som si začala
sama tvoriť zostavy priamo na telo,
podľa mojich vlastných potrieb.
A od vtedy som bola absolútne
zamilovaná do tohto typu cvičenia,
ktoré je krátke, intenzívne a veľmi
účinné – ideálne na doma a pri
nedostatku času.
 Cez internet sa s ňou už zoznámili tisíce žien. Zaujala príbehom
pribratej ženy, ktorá na sebe tvrdo
pracovala a za rok a pol sa dostala
až k neuveriteľne dobrej postave.
A to vďaka rutinnému cvičeniu vo
veľmi vysokej srdcovej frekvencii. Bez trénera, bez fitnescentra.
MARIE HLOUŠKOVÁ z Kladna
(ČR), s ktorou si môžete zacvičiť
doma aj z obývačky, cez www.
rutina.cz.
Aké boli vaše začiatky
s cvičením? Ako ste sa zoznámili
s týmto spôsobom cvičenia?
Inšpiroval vás niekto?
Počas materskej dovolenky som
na internete hľadala nejaké cvičenie na doma, našla som podobný

Pamätáte si ešte na začiatky?
Nemuseli ste bojovať
s výhovorkami typu: nevládzem,
všetko ma bolí, možno si ublížim,
radšej skúsim niečo iné?
Začiatky mám stále v živej pamäti.
Po prvom cvičení som sa nemohla
skoro ani hýbať. Moje dve deti ma
počas dňa k pohybu donútili, a tak
mi nezostávalo nič iné, než ráno
vstať z postele, fungovať a celé telo
rozhýbať. Bol to zároveň skvelý
pocit, pretože som vedela, že
niečo pre seba robím a moje telo
silnie. Na ďalšie výhovorky nebol
ani čas ani priestor. Keď šli dievčatá popoludní spať, mohla som
si vybrať – buď si teraz zacvičím,
alebo mám smolu. Tak som si obula
tenisky a šla som do toho naplno.

Kedy sa dostavili prvé výsledky,
kedy ste zbadali, že cvičenie
začína účinkovať?
Už počas prvého mesiaca som
začala nielen cítiť, ale aj vidieť, ako
sa mi menili proporcie priamo pred
očami. Kamarátky si zmeny všimli
tak po dvoch mesiacoch.
Aká bola reakcia okolia (rodina,
priatelia) na vaše rozhodnutie
cvičiť a aj zmenu, ktorú cvičenie
prinieslo?
Všetci ma v tom neuveriteľne podporovali. Asi preto, lebo som bola
zrazu plná energie a elánu, ktorým ma pohyb napĺňal. Aj lichôtky
od mojich známych urobili svoje
a mala som jasno v tom, že len tak
s tým neskončím. Mám okolo seba
naozaj skvelých ľudí a rodinu.
Cvičíte aj na dovolenke alebo
na návšteve u priateľov?
Dodržiavate nejaké striktné
zásady, napríklad určite cvičíte
aspoň 4-krát do týždňa?
Vôbec nie. Síce sa snažím cvičiť
pravidelne, aspoň trikrát do týždňa. Nechcem však z cvičenia
spraviť záťaž ani pre seba, ani pre
ostatných. Snažím sa vnímať to ako
radosť, ktorá ma napĺňa. Dovolenka je na to, aby som si oddýchla.
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Rovnako ako víkendy, ktoré chcem
tráviť s manželom a deťmi. Keď
je vonku zlé počasie alebo sme
doma, tak si zacvičím. Keď je
pekne, ideme von a užívame si to.
To isté platí aj na stravovanie. Na
návšteve alebo na oslave neodmietnem zákusok alebo tortičku len
preto, aby som neporušila zásady
zdravej výživy. Naopak, dám si
ich s veľkou chuťou a vychutnávam
si to, pretože si to inak doma nedoprajem. A tiež tým neurazím návštevu. 
Čo vás motivovalo k tomu, aby
ste tieto cviky dávali na internet
a sprístupňovali vlastné potenie
sa verejnosti? 
Hovorila som si, že takých ľudí, ako
som ja, by mohlo byť viac. Takých,
ktorí chcú na sebe pracovať
a niečo na sebe zmeniť. Len jednoducho nevedia, ako začať, alebo
nemajú potrebné peniaze na kúpu
drahých prístrojov či vstupov do fitnescentra. Dúfala som, že by to
pomohlo ostatným otvoriť okno do
sveta domáceho a veľmi účinného
cvičenia. A tiež, že si uvedomia, že
najlepšou posilňovňou je samotné
ľudské telo, ktoré sa odvďačí vo
forme štíhlej línie, peknej postavy
a skvelej kondície.

z nich cvičia a koľkí o tom zatiaľ len
uvažujú. Ak by som mala odhadovať podľa návštevnosti a komentárov, tak asi viac ako tisíc z nich cvičí
denne.

Viete odhadnúť, koľkých ľudí ste
vďaka vašej webstránke získali?
Koľkí z nich aktívne cvičia?
Na Facebooku mám teraz viac
ako štyri a pol tisíca fanúšikov.
Nedokážem úplne odhadnúť, koľkí

Môžete nám prezradiť aj nejaký
príbeh človeka, ktorému sa
vďaka vám podarilo výrazne
schudnúť a zlepšiť si tak
zdravotný stav?
Internetová stránka je ešte veľmi

mladá, funguje od apríla a najväčší
nárast cvičiacich bol až teraz v lete.
Aj napriek tomu mám v sekcii Rutiňákov (na webe rutina.cz, ktorý prevádzkuje, pozn. red.) zopár dievčat, ktoré schudli a spevnili svoju
postavu. V komentároch a e-mailoch mi ľudia tiež píšu, že vidia
výsledky a ubudlo im zopár centimetrov. Vždy, keď mi niekto niečo
takéto napíše, mám radosť, akoby

šlo o moje vlastné kilá. 
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Zdravý život

www.dovera.sk
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Peniaze a zdravie
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Ročné zúčtovanie
poistného za rok 2011
11. 10. 2010
Ako tvoríte zostavy, z čoho
vychádzate? Vytvárate ich
aj sama?
Zostavy si vytváram úplne sama.
Niekedy ich tvorím tematicky –
ako napríklad zostava „Ideme
na olympiádu,“ kde som vychádzala z pohybu atlétov. Alebo
zostava „Zumba inšpirácia“, kde
som sa nechala inšpirovať cvikmi
zo zumby. Snažím sa vždy každý
týždeň zasiahnuť všetky časti tela.
Zostavy musia byť intenzívne,
podľa toho tiež volím dĺžku aktívnych intervalov a intervalových
zostáv, ako aj samotné cviky.
Nezabúdam ani na začiatočníkov,
na každú zostavu vytváram video,
ktoré opisuje cviky v začiatočníckej
verzii.
Je pri vašich cvikoch nejaké
obmedzenie – kto by ich nemal
skúšať cvičiť? Starší ľudia,
ľudia s určitými zdravotnými
problémami a pod...?
Vychádzam z toho, že so mnou cvičia zdraví ľudia rôzneho veku. Vek
nie je pri týchto cvičeniach prekáž-

11. 10. 2011
kou, zlý zdravotný stav však áno.
Tehotným ženám a ľuďom s chorým
srdcom by som tento typ tréningu
vôbec neodporúčala.
Cvičenia sú na vašej stránke
sprístupnené zadarmo,
vypracovávate tréningový plán
a dávate ľuďom šancu trénovať
aj bez trénera. Robíte svojím
spôsobom trénerku zadarmo,
plánujete niekedy svoje cvičenie
aj spoplatniť alebo je toto forma
vašej životnej filozofie? Čo vás
vedie k tomu, že robíte zadarmo
niečo, za čo si iní tréneri
dávajú platiť?
Nechcem pristúpiť k spoplatneniu
týchto stránok. To, že si ľudia môžu
zacvičiť zadarmo, je hlavná myšlienka týchto webových stránok
– ako naučiť ľudí hýbať sa doma
a bez zbytočných výdavkov. S tým
som do toho šla už od začiatku.
Netušila som však, že bude o to
taký záujem a nárast cvičiacich, čo
predstavuje aj veľkú časovú náročnosť na spravovanie samotného
webu. Ani neočakávam, že sa mi

11. 5. 2012
ten čas zaplatí, veľmi ma to baví,
ale uvažujem aj nad inými spôsobmi, ako zarobiť na fungujúcom
webe. Momentálne je to e-shop
a iba dobrovoľné finančné dary na
prevádzku stránok. Som zástanca
toho, že ak si už cez internet zarobiť, tak jedine dobre odvedenou
prácou. Uvidím, kam čas zavanie
Rutinu. 
Čo by ste poradili ľuďom, ktorí
sa nevedia odhodlať k fyzickej
aktivite, cítia síce potrebu so
sebou niečo robiť, no výhovorky
sú silnejšie?
Keď som to zvládla ja s maximálne
nabitým programom a v začiatkoch s takmer nulovou fyzičkou, tak
to zvládnu aj ostatní. Samotný web
môže fungovať ako stála motivácia. O pomoc či radu môžu ľudia
požiadať mňa aj ostatných. Ľudia sa
tam zverujú navzájom, pýtajú a vzájomne sa podporujú. A koniec koncov, samotná krátkosť času každej
zostavy, ktorá sa dá odcvičiť prakticky kdekoľvek, to už sa nie je na čo

vyhovárať. Alebo áno? 

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 je za nami. Ako dopadlo?
Pozrime sa na výsledky procesu, ktorý tento rok vykonávali zdravotné
poisťovne po prvýkrát za poistencov. Viac nám o nich povie
Ing. Anna Vajdová, manažérka odboru kontroly poistného.
Aká je bilancia preplatkov
a nedoplatkov poistencov
DÔVERY?
Ročné zúčtovanie sme vykonali za
161 800 poistencov. Nedoplatok
z ročného zúčtovania poistného za
rok 2011 má 111 tisíc klientov v približnej sume 17 mil. eur. DÔVERA
zároveň vrátila na preplatkoch poistencom a platiteľom poistného 3,4
milióna eur.
Mnohých poistencov prekvapilo,
že sme im vypočítali nedoplatok
za poistné v roku 2011. V akých
prípadoch sa tak stávalo?
Nedoplatok mohol vzniknúť napríklad poistencom, ktorí mali kolísavé
príjmy, teda mali príjmy od 2 233,50
eur a mali aj mesiace s vyšším príjmom. Mohlo ísť o zamestnancov,
ktorí boli zamestnancami celý rok, ale
aj o zamestnancov, ktorí odišli v roku
2011 na dôchodok alebo ukončili
zamestnanie a zaevidovali sa na
úrade práce alebo im zamestnávateľ pri ukončení zamestnania vyplatil odstupné, odchodné alebo iné
mimoriadne plnenie. Ďalej zamest-

nancom, ktorí mali popri príjme zo
zamestnania aj napr. kapitálové
príjmy (napr. výnosy zo zmeniek
alebo poskytnutých úverov) alebo
ostatné príjmy (príjmy z predaja
nehnuteľností, príjmy z výhier, príjmy
z príležitostných činností).
Ak mali poistenci štátu,
dôchodcovia alebo študenti
iné príjmy, musia z nich
doplatiť poistné?
Áno, nedoplatok mohol vzniknúť aj

poistencom štátu, ktorí mali kapitálové alebo ostatné príjmy.
Kedy sa poistenci dozvedeli
o výsledku ročného zúčtovania?
Výsledky ročných zúčtovaní sme
zasielali zamestnávateľom aj poistencom priebežne od augusta. Ak
výsledkom bol nedoplatok, predpísali sme ho výkazom nedoplatkov,
ak výsledkom bol preplatok, zaslali
sme oznámenie o výsledku ročného

zúčtovania.
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O schválení hospitalizácie
sa pacient dozvie skôr
Čaká vás plánovaná operácia? Pozrite sa už dnes, koľko sa čaká na
zákroky v slovenských nemocniciach. Prinášame vám prehľad čakacích
listín na stránke dovera.sk/cakacie-listiny.
Ako prvá zdravotná poisťovňa vôbec zverejňujeme veľký prehľad čakacích lehôt, ktoré evidujeme podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva.
Ide však len o zlomok z celkového počtu pacientov, ktorí na zákrok čakajú. Vyhláška hovorí
o šiestich skupinách diagnóz a dvadsiatke konkrétnych výkonov.
Údaje sme zbierali rok
Zverejnený prehľad vznikol z ročných dát, ktoré
sme zbierali podľa toho, ako dlho čakali naši
poistenci v nemocniciach. Ak vás teda zaujíma,
koľko budete čakať na operáciu bedrového

alebo kolenného kĺbu či sivého zákalu, informatívny údaj nájdete na našej internetovej stránke.
Ak ste nenašli svoju diagnózu na našom webe,
informujte sa o priemerných čakacích dobách
na Zákazníckej linke 0850 850 850.
Informácia priamo od nás
Doteraz museli poistenci pred plánovanou operáciou čakať na vyjadrenie nemocnice alebo
telefonovať na našu Zákaznícku linku. Ak nás
nemocnica neinformovala, na hospitalizáciu by
ste čakali zbytočne. Žiaľ, s takouto negatívnou
skúsenosťou našich klientov sme sa stretávali
pomerne často. Nový notifikačný systém je službou pre poistenca, ktorá vnáša do čakacích listín
transparentnosť. Poistenci si môžu presne plánovať čas do nástupu do nemocnice a zariadiť si
všetko potrebné doma aj v práci.
O schválení operácie sa po novom nedozviete
iba od lekára. V momente, keď vašu hospitalizáciu nahlási nemocnica, zašleme vám SMS
správu o tom, že sme vašu hospitalizáciu zaevidovali. SMS-kou vás informujeme aj o schválení plánovaného zákroku v nemocnici. Termín
nástupu vám už oznámi vaša nemocnica.
Môžete si aj vybrať, či vám máme tieto informácie poslať len SMS-kou alebo aj do vašej
privátnej zóny v Elektronickej pobočke. Je preto
dôležité, aby ste nám nahlásili aktuálne telefonické kontakty alebo si aktivovali Elektronickú

pobočku.
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Tri strieborné na jeseň
V týchto dňoch máme v DÔVERE trojnásobný dôvod na radosť.
Okrem ocenenia Facebook Studio Award pre charitatívny projekt
mojakrvnaskupina.sk našu prácu ocenila porota Zlatej Mince
a Medzinárodného kongresu ITAPA.
Prvá strieborná radosť
Cena ITAPA 2012
ITAPA je najprestížnejšie slovenské podujatie
v oblasti informatizácie a v kategórii Nové
služby ocenilo našu Elektronickú pobočku striebornou Cenou ITAPA.
Porota zložená z odborníkov a nezávislých
zahraničných expertov ocenila, že „Elektronická pobočka DÔVERY prináša svojim používateľom vysokú pridanú hodnotu a zvyšuje kontrolu a transparentnosť v poskytovaní výkonov
zdravotnej starostlivosti“.
Svedkom predstavenia a ocenenia e-pobočky
boli odborníci z Taiwanu, ktorý patrí k absolútnej špičke v elektronizácii služieb, bývalý
poradca britského premiéra a tiež „otec“ českého eGovernmentu Ivan Langer, ktorý presadil
kľúčové zákony k elektronizácii verejnej správy
a jeho projekt dátových schránok považujú za
najväčšiu reformu štátnej správy od čias Márie
Terézie.
Generálny riaditeľ Martin Kultan ocenenie Elektronickej pobočky vníma „ako veľmi dôležité
povzbudenie v prinášaní ďalších inovácií v prospech poistencov“.
Druhá strieborná radosť
Facebook Studio Award
V rovnaký deň, v stredu 24. októbra, pricestoval
na Slovensko balíček z Kalifornie, v ktorom bola
vzácna Facebook Studio Award za mojakrvnaskupina.sk. Získala ju agentúra Zaraguza,

s ktorou sme projekt realizovali. DÔVERA sa
tak ako klient zaradila medzi najpokrokovejšie
firmy na svete vo využívaní sociálnych médií. Do
Facebook Studio Award agentúry zo 40 krajín
sveta prihlásili celkovo tisíc prác. Porota pozostávajúca z kreatívnych a výkonných riaditeľov
významných svetových agentúr a zástupca sociálnej siete Facebook ocenili desať facebookových kampaní, ktoré sa majú stať inšpiráciou pre
svetových marketérov pri využívaní sociálnych
sietí v komunikácii.

Tretia strieborná radosť
Zlatá minca 2012
A tou je strieborná Zlatá minca, ktorú sme získali
za zdravotné poistenie. Sme radi, že sa s vami
môžeme podeliť o radosť z výhier, ktorú nám prináša naša práca. Veríme, že jej výsledky nezostanú pretavené len do trofejí zo súťaží, ale že
prinášame skutočnú hodnotu a úžitok pre vás,

našich klientov.
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Tajnička
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Pomôcky:
Vos, ladin,
Arm, atta,
Iča, soor,

Babka,
po nemecky

Opustenosť

Časť úst

1. časť
tajničky

Usadenina

Druh
rastliného
tuku

Sladkovodná
ryba

Udrel nohou

Druh trvácej
rastliny

Pálený cukor
Sedacia
poloha tela
Chorobná
zúrivosť

Šikmo
(prísl.)

Priateľ,
po francúzsky

Natiahol
na nohy
Druh
tropického
mravca

Sorta hrozna

Rieka
v Kanade
Prekonal

Osobné
zámeno

Krátkodobé
školenie

Okrem
iného(skr.)

Chudôbka
(bot.)

Meno Ireny
Epocha
triasu

Súlad
(kniž.)
Solmizačná
slabika

Mužské
meno

Holandský
maliar

Ruská rieka
Meno
Ladislava

Ručitelia na
zmenke

Predložka

2. časť
tajničky

Blanokrídly
hmyz

Choroba
múčnatka
(lek.)

Meno
Elemíra
Filipínska
sopka

Skratka
knokautu

Horská
kaukazská
osada

6.	Ak zdravotná poisťovňa vykonala ročné
zúčtovanie poistného za rok 2011 a výsledok bol
nedoplatok 5 eur, potom:
A 	Tento nedoplatok nemusí poistenec uhrádzať
B 	Tento nedoplatok musí platiteľ poistného uhradiť
do 45 dní od právoplatnosti výkazu nedoplatkov,
ktorým zdravotná poisťovňa oznámila výsledok
očného zúčtovania
C 	Tento nedoplatok za rok 2011 musí zaplatiť spolu
s najbližšie splatným preddavkom na poistné
za rok 2012
D 	Za každý mesiac v roku 2013 bude musieť
platiť o päť eur vyšší preddavok

Staršia
plošná miera

Milí čitatelia! Správne znenie tajničky z minulého čísla znie: Staráme sa o zdravie
Výherkyňa z minulého čísla krížovky Erika Brnová získava wellnes pobyt pre dve osoby v hoteli Ozon***
v Bardejovských kúpeľoch. V cene je plná penzia, klasická mazáž pre dve osoby, minerálny kúpeľ pre dve osoby
a denne vstup do wellnes bazénovej aj saunovej časti. Blahoželáme a zasielame jej darčekový preukaz na pobyt.
Znenie novej krížovky nám zasielajte na adresu: DÔVERA zdravotná poisťovňa, odbor PR, DIGITAL PARK II,
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5. Na výhercu novej tajničky čaká opäť pekný darček.

2.	Keď sa stanete poistencom novej zdravotnej
poisťovne, tej pôvodnej vrátite preukaz poistenca
aj európsky preukaz poistenca :
A 	Do 8. januára
B 	Jedného mesiaca
C 	Nemusím nič vrátiť
D 	Preukaz odovzdám lekárovi do jedného mesiaca
3.	Na preventívnu gynekologickú prehliadku
majú nárok raz za rok:
A 	Len tehotné ženy
B 	Ženy po dovŕšení 18 rokov alebo prvého tehotenstva
C 	Ženy po tridsiatke
D 	Ženy, ktoré nemôžu otehotnieť

Semita

Tvar

Vyznáte sa v zdravotníctve?

1.	Všeobecného lekára pre deti a dorast môžete
navštevovať až do:
A 	15 rokov
B 2
 6 rokov
C 	18 rokov
D 1
 4 rokov

Zisťovala
miery

Autor:
Jozef Blaho
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Na čo máte ako pacient nárok? Poskytli vám lekári všetku starostlivosť tak, ako mali?
Pomocou malého kvízu zistíte, ako sa orientujete v zdravotníckych zákonoch a najmä svojich právach.

Seknutie
Opica
(zastar.)

Otestujte sa

www.dovera.sk

7.	Vyšetrenie CRP z kvapky krvi DÔVERA svojim
poistencom:
A 	Uhrádza deťom u všeobecného lekára pre deti
B 	Neuhrádza vôbec
C 	Uhrádza u všeobecného lekára pre dospelých
D 	Takéto vyšetrenie neexistuje

4.	Blíži sa jeseň a s ňou aj častý výskyt chrípky.
Očkovanie proti chrípke:
A 	Patrí medzi povinné očkovania, uhrádzajú ho všetky
zdravotné poisťovne a lekár ho zabezpečí
v ambulancii každý rok
B 	Patrí medzi nepovinné očkovania, za ktoré si musím platiť
C 	DÔVERA uhrádza v plnej výške, takže sa môžete dať
zaočkovať a u lekára nič neplatíte
D 	Je vždy s doplatkom pacienta

8.	Elektronická pobočka zdravotnej
poisťovne DÔVERA je:
A 	Platená služba, kde si poistenci volajú,
keď potrebujú poradiť
B 	Pobočka v nákupnom centre Aupark Bratislava,
ktorá je vybavená len počítačmi, bez ľudí
a obslužného personálu
C 	Bezplatná služba pre poistencov, platiteľov a lekárov
zadarmo, kde si môžu poistenci cez internet prezerať
údaje o zdravotnom stave, lekári zasielať faktúry
a platitelia nahlásiť údaje o svojich zamestnancoch
D 	e-Health, na ktorý zatiaľ všetci len čakajú

5.	Ročné zúčtovanie poistného vykonávala tento rok
po prvýkrát zdravotná poisťovňa. Vykonala ho:
A 	Za všetkých, ktorým zo zákona vznikla povinnosť ročné
zúčtovanie vykonať. A aj za takých, ktorí dali zdravotnej
poisťovni podnet alebo o vykonanie ročného zúčtovania
požiadali, aj keď na nich zákon pozabudol
B 	Za samostatne zárobkovo činné osoby a samoplatiteľov.
Ostatní (napr. zamestnanci, zamestnávatelia, študenti,
ženy na materskej, uchádzači o zamestnanie a pod.)
museli ročné zúčtovanie podať sami
C 	Za zamestnávateľov a ich zamestnancov. Podnikatelia
a samoplatitelia si ročné zúčtovanie vykonávali sami
D 	Za poistencov, ktorí nemali žiadne príjmy a nepodávali
daňové priznania
Správne odpovede: 

9.	Naše poistenkyne vo veku od 40 do 69 rokov
majú nárok na preventívne mamografické
vyšetrenie. Na toto vyšetrenie štandardne čakajú:
A 	Vo vybraných mamografických zariadeniach
10 dní od objednania
B 	Dva mesiace od preventívnej gynekologickej prehliadky
C 	Nečakajú, spraví im ho lekár počas gynekologickej
prehliadky
D 	Pol roka v univerzitných nemocniciach a tri mesiace
vo všeobecných nemocniciach
1.

A

2.

B

3.

B

4.

C

5.

A

6.

B

7.

A

8.

C

9.

A
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Zľavy lákajú
do Bardejova
Zo stromov už opadávajú posledné do zlata a červena
sfarbené listy. Jeseň so svojimi prívetivými teplotami ustupuje pani
zime. Najvyšší čas zbaliť kufre a ísť sa pred zimou vyhriať do
kúpeľov. Odporúčame tie Bardejovské.
Bardejovské kúpele sú v súčasnosti jednými
z najlepšie vybavených liečebných zariadení.
Patria k trom najobľúbenejším, najnavštevovanejším a počtom 860 používaných lôžok k najväčším slovenským kúpeľom.
Zo všetkých slovenských kúpeľov majú Bardejovské najširšie indikačné zameranie. Liečia sa
tu onkologické choroby, choroby obehového
a tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy
látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou,
netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby z povolania, ochorenia obličiek a močových ciest a od minulého roka aj choroby pohybového ústrojenstva a ženské ochorenia.

Teraz je to výhodnejšie
Novembrové a decembrové pobyty sú teraz
v Bardejovských kúpeľoch mimoriadne
výhodné. „Ceny sme znížili pre všetkých samoplatcov o 20 až 30 percent,“ informovala nás
ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov Tamara Šatanková.
Týždenný pobyt s plnou penziou, šiestimi prenocovaniami, lekárskym vyšetrením, tromi procedúrami a tromi pitnými kúrami denne a vstupom do wellness zdarma, vyjde v programe
SENIOR v dvojposteľovej izbe jednu osobu od
31 do 44 eur denne.
V programe EXTRA, pri rovnakom ubytovaní,
stojí pobyt od 48 do 63 eur. „Klient má však
navyše jednu procedúru denne a zdarma doplnkové služby - fitness, biochemické vyšetrenia,
ergometriu a nápoj v kaviarni zdarma,“ dopĺňa
T. Šatanková.
Lacnejšie pobyty do Vianoc
Ponuka platí až do Vianoc a ceny v jednotlivých
programoch sa líšia iba úrovňou ubytovania,
medzi programami zas rozsahom poskytovaných služieb. Najlacnejší program SENIOR je
určený pre pacientov nad 60 rokov a držiteľov
preukazu ZŤP. Najrozsiahlejší program EXTRA je
pre náročnejšiu klientelu, ktorá chce mať všetky
služby zahrnuté v balíčku. Cenovo sú medzi nimi

ešte programy STANDARD a CLASSIC. Ak
máte záujem iba o prevenciu a nepotrebujete
špeciálnu liečbu a lekárske prehliadky, využite
produkt WELLNESS RELAX. „Tento relaxačný
pobyt so zameraním hlavne na wellness sa dá
absolvovať v rozsahu od jednej do päť nocí
a slúži ako prevencia a rekreačné vyžitie. Je
vhodný aj pre rodiny s deťmi,“ dodala T. Šatanková.
Výhody aj pre poistencov
Bardejovské kúpele ponúkajú túto jeseň zaujímavé zľavy aj pre klientov zdravotných poisťovní, ktorí majú schválený pobyt v skupine B
a doplácajú si za ubytovanie a stravu. Liečbu za
nich v plnej výške uhrádzame.
,,Na október, november a december 2012 sme
pripravili viac ako 20 percentné akciové zľavy
tak, že denné doplatky za ubytovanie a celodennú stravu sú v rozmedzí 10 až 25 eur, podľa
úrovne ubytovania. Vzhľadom na celodennú
stravu, pri doplatku 10 eur je ubytovanie takmer
zadarmo, všetky procedúry a úkony sú však
v rovnakej kvalite ako pri iných klientoch,“ vysvetľuje riaditeľka Šatanková.

Ako dodáva, najnižší doplatok sa týka zariadení
nižšieho štandardu a klient si má možnosť vybrať
podľa svojich možností, akú úroveň ubytovania si
zvolí. Kým v starších liečebných domoch Blanka
a Fontána II je za jedno lôžko doplatok 10 eur,
v Alžbete a Astórii je to 12,50 eur, František
a Diana stoja 18,50 eur a za zmodernizované
izby v trojhviezdičkových liečebných domoch
Ozón a Astória sa dopláca 25 eur. Všetky ceny
sú za lôžko v dvojlôžkovej izbe. Za jednolôžkovú
izbu si môže klient priplatiť od 4 eur v najnižšej
kategórii, až po 11 eurv najvyššej.
Poistenci si môžu, v prípade záujmu, doplatiť aj
za vyšší štandard stravovania dve eurá na deň.
Poistenci skupiny B uhrádzajú 1 euro denne daň
za ubytovanie, odvádzanú mestu Bardejov,
v počte 21 nocí. Všetci majú navyše, ako bonus
k procedúram, aj dva trojhodinové vstupy do

nového wellness spa zdarma.

Viac informácií na : www.kupele-bj.sk
Centrálne rezervačné oddelenie:
Tel.: 054/477 4346, 477 2717 Fax: 054/472 3549
E-mail: rezervacie@kupele-bj.sk, pk@kupele-bj.sk
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www.dovera.sk

Od januára
zmena v odvodoch
V novom roku budú poistenci odvádzať nové preddavky na poistné.
Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien. Nezabudnite, preddavky
po novom uhrádzate za január do ôsmeho februára 2013.
Zdravotné poisťovne tento rok prvýkrát posielali
poistencom výsledky ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2011. V ňom sme oboznamovali klientov aj s novými preddavkami na
poistné od roku 2013. Zmena v legislatíve však
spôsobila, že správne vypočítané preddavky sú
dnes neaktuálne. Od januára bude všetko inak.
Znamená to, že klienti sa nebudú môcť držať
informácie vo výsledku ročného zúčtovania.
Dobrá správa je, že ak budeme mať k dispozícii potrebné údaje k vypočítaniu nového preddavku na rok 2013, budeme ho poistencom
vypočítavať. Pripravovaná novela zákona
o zdravotnom poistení k tomu aj smeruje.
Koľko bude platiť živnostník
Podnikáte a odvody do zdravotnej poisťovne
si hradíte ako samostatne zárobkovo činná
osoba (SZČO)? Potom sa zmena dotkne práve
vás. Minimálna suma mesačného preddavku
SZČO v roku 2013 bude 55,02 eura (osoba
so zdravotným postihnutím 27,51 eura) a maximum bude 550,20 eura (osoba so zdravotným
postihnutím 275,10 eura).Tá istá suma platí aj
pre dobrovoľne nezamestnanú osobu.
Na výšku odvodov má vplyv zmena
vo výpočte, mení sa vymeriavací základ aj
koeficient. Predstavme si, že živnostník má základ dane z príjmov z podnikania dosiahnutý za
Príklad

rok 2011 pripadajúci na jeden mesiac 1 000
eur. Pri dnes platnej legislatíve výpočet je
nasledovný: základ dane z príjmov z podnikania pripadajúci na jeden mesiac plus výdavky
na poistné na zdravotné poistenie delené
koeficientom 2,14 vynásobené percentuálnou
sadzbou 14 % alebo osoba so zdravotným
postihnutím 7 %. Ak výdavky na zdravotné
poistenie pripadajúce na jeden mesiac roka
2011 sú v sume 50 eur, potom od januára 2013
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poistenia 110 eur, SZČO bude platiť preddavok
v sume cca 85 eur (1 000 + 50 + 110/1,9 x percentuálna sadzba 14 %). Osoba so zdravotným
postihnutím – sadzba 7 %.
Výpočet je orientačný. Podotýkame, že
výdavky na zdravotné poistenie a na sociálne
poistenie môže mať každá SZČO rôzne.
Zasiahnu zmeny aj zamestnancov?
U zamestnanca sa výpočet poistného nemení,
pretože percentuálna sadzba poistného sa
nemení. Zamestnanec zaplatí 4 percentá a jeho
zamestnávateľ 10 percent (za zamestnanca so
zdravotným postihnutím je tento pomer 2 % a 5
%) z vymeriavacieho základu.
Predstavme si, že vymeriavacím základom
zamestnanca je suma 800 eur. Tak potom
poistné zamestnanca je 32 eur a poistné
zamestnávateľa je 80 eur; spolu 112 eur
(u osoby so zdravotným postihnutím 16 eur + 40
eur; spolu 56 eur).
Skontrolujte si, či platíte správne
Ak budú poistenci platiť nesprávnu výšku odvodov, budeme u nich evidovať dlh alebo preplatok. Na dlh ich upozorníme zaslaním upomienky alebo výkazom nedoplatkov.

by SZČO platila preddavok v sume cca 69 eur
(1 000 + 50/2,14 x percentuálna sadzba poistného 14 %). Osoba so zdravotným postihnutím
vypočíta percentuálnou sadzbou 7 %. Pri
legislatíve platnej po 1. 1. 2013 je výpočet
nasledovný: základ dane z príjmov z podnikania pripadajúci na jeden mesiac plus výdavky
na poistné na zdravotné poistenie plus výdavky
na sociálne poistenia delené koeficientom 1,9
vynásobené percentuálnou sadzbou. Ak
výdavky na zdravotné poistenie boli v roku
2011 v sume 50 eur a výdavky na sociálne

Kto bude po novom platiť
preddavky na poistné?

Nové pravidlá budú platiť pre ľudí, ktorí pracujú na dohody, okrem študentov a dôchodcov
pracujúcich na dohody.
Takíto poistenci budú považovaní za klasických zamestnancov, prihlasovať do zdravotnej poisťovne a odvádzať za nich poistné
budú zamestnávatelia. Znamená to, že zo
svojho platu budú odvádzať poistné, a to 10 %
zamestnávateľ a 4 % zamestnanec pracujúci
na dohodu. Doteraz z práce na dohodu neodvádzali žiadne poistné na zdravotné poistenie.
Prvýkrát odvedú preddavok na poistné vo februári 2013 za január 2013. Ak má takýto poistenec riadne zamestnanie a popri ňom pracuje
aj na dohodu, poistné na zdravotné poistenie
bude platiť z oboch príjmov.
Dividendy. Výnimka z pravidla
Všeobecné pravidlo hovorí, že „čo sa zdaňuje,
to sa zodvodňuje“. Výnimkou je príjem z dividend, ktorý síce nepodlieha dani z príjmu, ale
poistné sa z neho vypočítava. Na dividendy
vyplatené v roku 2012 sa vzťahuje dnes platný
zákon, z ktorého vyplýva, že z týchto príjmov
vykoná zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie a poistné zaplatí poistenec – ten, ktorému
boli dividendy vyplatené. V parlamente je však
v súčasnosti návrh, podľa ktorého preddavky na
poistné z príjmu z dividend vyplatených v roku

2013 bude vyplácať platiteľ dividend.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)
a samoplatiteľ

Sadzba

Vymeriavací
základ v €

Preddavok
v€

Bez zdravotného postihnutia – minimum

14 %

393

55,02

Bez zdravotného postihnutia – maximum

14 %

3 930

550,20

Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac – minimum

7%

393

27,51

Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac – maximum

7%

3 930

275,10
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