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Editoriál
nezamestnaných, atď.). Alebo si ich
platíme sami, ak sme napríklad živnostníci. Ako to však v živote chodí,
predpis a povinnosť platiť sú jedna
vec, realita druhá. V súčasnosti evidujeme až 100-tisíc dlžníkov na poistnom a ich celkový dlh sa šplhá k sume
130 miliónov eur. No uznajte, to sú
poriadne peniaze. Len pre vašu predstavu, stačili by na úhradu operácie
bedrového kĺbu pre 50-tisíc pacientov
alebo na operáciu srdca pre 32-tisíc
pacientov.

Milí čitatelia,
prihováram sa vám prvýkrát, preto sa na úvod stručne predstavím. V Dôvere a v jej predchodkyniach
pracujem dokopy 19 rokov, prakticky po celý čas
v oblasti financií. V apríli tohto roku som nastúpila
na miesto riaditeľky úseku financií.
Ľudia, ktorí sa zaoberajú peniazmi, sú známi ako
suchári, ľudia čísiel a tabuliek. V mnohom to sedí,
sledujeme každé euro, ktoré do poisťovne príde
a aj z nej odíde, teda naoko žiadna tvorivá robota. Našimi hlavnými partnermi sú platitelia, no
v niektorých prípadoch aj exekútori. Litera zákona
totiž hovorí jasnou rečou. Zdravotné odvody si musíme platiť, ak sa tak nedeje, nastupuje vymáhanie
dlžného poistného.
Odvody za nás buď platí náš zamestnávateľ
(ak máme riadnu pracovnú zmluvu), alebo štát
(za mamičky na materskej, dôchodcov, študentov,

K tej sume môžeme pokojne pripočítať cca 30 miliónov za úroky z omeškania. A tu sme spravili jeden veľký
ústretový krok smerom ku všetkým dlžníkom. Povedali sme si, že im umožníme zbaviť sa dlhu, teda zaplatiť teraz
menej ako potom viac. Vyhlásili sme
celoslovenskú úrokovú amnestiu.
Jej podstata je jednoduchá. Nebudeme vymáhať úroky pod podmienkou, že si dlžníci do konca tohto roka
(do 31. decembra 2016) riadne uhradia svoj dlh na poistnom a pošlú nám
o tom potvrdenie. Peniaze, ktoré takto
získame, použijeme na úhradu zdravotnej starostlivosti pre našich poistencov,
teda aj vás – čitateľov nášho časopisu.
Verím, že sa pri jeho čítaní dozviete
niečo nové a podnetné pre vaše zdravie. A keďže je toto posledné vydanie
časopisu v tomto roku, dovoľte mi zaželať vám touto cestou krásne sviatky
a veľa zdravia v novom roku.
Miroslava Tomašeková
riaditeľka úseku financií
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Rozhovor

Šport je útokom
na náš organizmus

Šport je do istej miery útokom na náš organizmus, je testom jeho odolnosti. A preto
bez vyváženej a kvalitnej stravy telo nemá možnosť vyrovnať sa s touto záťažou
a zregenerovať sa. Želané zmeny v podobne chudnutia, rastu svalov či rozpohybovania kĺbov potom nie je možné očakávať, hovorí známy fitness tréner Martin Šmahel.
Ako motivuješ svojich
klientov, keď strácajú
chuť na šport alebo sa im
nechce?
Priznám sa, že za mnou chodia
väčšinou dobre motivovaní ľudia, ktorí dobre vedia, čo chcú
a prečo to chcú. Sami majú
eminentný záujem na svojom
rozvoji. No a pri našich tréningoch prichádzajú výsledky dosť
rýchlo, takže nemusíme umelo
navodzovať stav motivácie.
Čo je pri pravidelnom
pohybe ťažšie – začať
alebo neprestať?
Asi je to individuálne, ale na svojich zverencoch pozorujem skôr
opačný jav. A to ten, že sa s rovnakou chuťou vracajú do tréningového procesu po dlhšom
čase, napríklad po tehotenstve,
po dlhých služobkách alebo
po operáciách, a s rovnakou
chuťou zotrvávajú dlhodobo
v nasadení a pracujú na sebe
mesiace či roky.
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Martin Šmahel (34)
Celý jeho život sa točí okolo
športu. Vyštudoval Fakultu
telesnej výchovy a športu
Univerzity Komenského.
Väčšinu svojho profesného
života pôsobí ako tréner
a výživový poradca. Popri
tom si odskočí na prehliadkové mólo alebo moderuje
rôzne akcie. Je ženatý s televíznou moderátorkou Miriam Šmahel Kalisovou, majú
spolu dcérku Miu.

Aký pohyb by si odporučil ľuďom, ktorí už
majú najaktívnejšie roky
za sebou? Môžu mať napríklad bolesti kĺbov, no
predsa by radi mali nejaký pohyb pre zdravie.

Jednoznačne pohyb v prírode,
špeciálne v lesnom prostredí
kvôli čistote vzduchu a koncentrácii kyslíka. Môže to byť
prechádzka s tréningovými palicami, horský bicykel. Alebo
potom pravidelné plávanie,
ideálne ráno. Môže to znieť
staromódne, ale všetko to funguje už desiatky rokov.
Hovoríš so svojimi zverencami aj o tom, ako zaradiť
šport do každodenného života plného vybavovačiek
a každodennej rutiny?
Samozrejme. No jediný možný
spôsob, ako to dosiahnuť, je nazvať svoje tréningy v kalendári
ako míting s VIP čiže so sebou
samým a pevne ich dodržať,
kým sa nestanú neoddeliteľnou
súčasťou dňa či týždňa. Presúvanie, nahrádzanie a uprednostňovanie práce vedie k výpadkom, poklesu produktivity, strate
pocitu šťastia a k nespokojnosti.
Nevypláca sa to.

Beháš?
Behám a rád. Asi hodinové behy
absolvujem výhradne v lese,
krátke šprinty čiže HIIT tréning
zvládnem aj na bežiacom páse.
Beh ma uvoľňuje, oslobodzuje,
dáva mi možnosť premýšľať,
napredovať, čistím sa pri ňom
a poteším aj svojho psíka.
S čím sa častejšie stretávaš u svojich klientov,
chcú športovať pre zdravie alebo pre krásu?
O tom rozhoduje vek klienta. Tí mladší, medzi 20 a 35
rokmi, chcú, samozrejme,
pohybom dosiahnuť estetiku.
Starší v kategórii od 35 do 50
rokov doháňajú všetko to, čo
zanedbali pri podnikaní alebo
pracovnom nasadení, rodine
a najstaršia skupina, od 50
rokov, so mnou cvičí buď pre

radosť, zdravie a krásu, alebo
riešime nejaký pohybový problém a opravujeme telo.
Jedna vec je šport, druhá
strava. Prečo je taká
dôležitá?
Pretože nielen pri športe, ale aj
pri bežnom, ale plnohodnotnom
živote sa bez správnej a výživnej
stravy nezaobídeme. Šport je
do istej miery aj útokom na náš
organizmus, test jeho odolnosti.
A bez vyváženej kvalitnej potravy
telo nemá možnosť vyrovnať sa
s touto záťažou – regenerovať. Preto potom nenastane želaná zmena, ako je chudnutie, rast svalov,
rozpohybovanie kĺbov a podobne.
Stáva sa, že sa ti niekedy
nechce športovať alebo
niečo také nepoznáš?
Skôr sa mi stáva opak - chcem až

príliš často, pretože šport mi robí
dobre a dostáva ma do harmónie. Každý stres, nepokoj, začínajúcu chorobu liečim pohybom
a darí sa mi to. Ale sú dni, keď si
dávam povinné voľno, a potom
sa na šport zase viac teším.
Športu sa venuješ celý
život, máš v ňom nejaké
slabé stránky?
Určite áno. Síce sám seba
vnímam ako celkom všestranného, sú športy, ktoré mi dajú
zabrať úplne inak a rozhodia
ma. Napríklad pred rokmi
v Let‘s Dance som skúsil tanec
a bol som v začiatkoch riadne
drevený. Rovnako aj pri jazde
na koňoch. No a nevyhľadávam kontaktné ani bojové
športy, pred nimi mám rešpekt.
Súpera si vážim natoľko, že by
som ho nechcel biť :)
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Nová nemocnica

Nemocnica novej
generácie v Bratislave
Skvelá správa pre pacientov. Zástupcovia Svetu zdravia predstavili projekt svojej
prvej koncovej nemocnice na Slovensku. Nemocnica novej generácie v Bratislave
sa má nachádzať v lokalite Bory. Cieľom bude poskytovať pacientom z celého Slovenska zdravotnú starostlivosť na najvyššej európskej úrovni.
„Naša sieť nemocníc je pripravená prevziať zodpovednosť aj
za tých najnáročnejších pacientov. Prvá koncová nemocnica
novej generácie v Bratislave
bude určená pre akútnych aj
pre plánovaných pacientov,
ktorým na svojich pracoviskách
poskytne komplexnú zdravotnú
starostlivosť v takmer všetkých
chirurgických aj nechirurgických medicínskych odboroch,“
vysvetľuje Ľuboš Lopatka,
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generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia.
Ambíciou projektu je prilákať
najlepších lekárov a zdravotné
sestry zo Slovenska aj zo zahraničia. V kombinácii so špičkovým materiálno-technickým
vybavením, s hotelovými službami a s procesmi zameranými
na potreby pacienta má nová
nemocnica dokázať, že aj v súčasných lokálnych podmienkach

možno vytvoriť funkčný model
modernej, pacientsky orientovanej zdravotnej starostlivosti.
Ak všetko pôjde podľa plánu,
začiatok výstavby je naplánovaný na rok 2018. Nová
nemocnica by mohla prvých
pacientov privítať už v prvej
polovici roka 2021. Doteraz
najvyššia súkromná investícia
do slovenského zdravotníctva
má dosiahnuť sumu viac ako
100 miliónov eur.

Nemocnica novej generácie v Bratislave bude pri počte 400 lôžok poskytovať kombináciu zdravotnej starostlivosti koncovej a všeobecnej nemocnice. V rámci koncovej zdravotnej starostlivosti bude
nemocnica zahŕňať aj:
• 14 moderných operačných sál;
• urgentný príjem novej generácie;
• 36 jednolôžkových izieb intenzívnej starostli
vosti;
• pôrodnicu novej generácie s modernými pôrodnými izbami, perinatologické centrum a modernú rodinne orientovanú jednotku intenzívnej

starostlivosti pre novorodencov;
• prvé komplexné centrum zamerané na liečbu
mozgových príhod;
• traumacentrum schopné zvládnuť aj náročné
operácie poranení chrbtice, panvy a mozgu;
• transplantačné centrum zamerané na príbuzenské transplantácie.

Všetky pacientske izby budú mať jednolôžkový štandard s doplnkovým
lôžkom pre sprevádzajúcu osobu.
V novej nemocnici nájde prácu približne 1 200 zamestnancov. Z toho bude
približne 230 lekárskych a 700 ošetrovateľských miest.
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E-shop so
spomienkami
Darovať hodinu deťom ste mohli aj online. Nadácia pre
deti Slovenska spustila e-shop s retro hračkami nazvaný
podľa legendárneho plyšáka Mončiči. Fungoval na princípe kupovania spomienky na samotnú hračku. Stačilo
zadať do vyhľadávača www.moncici.sk, kliknúť na hračku,
ktorá sa vám spájala s vaším detstvom, a už len potvrdiť
platbu so symbolickými 4 eurami.

Zľava herečka Helena Krajčiová, správkyňa Nadácie pre deti Slovenska Dana Rušinová, generálny riaditeľ
Dôvery Martin Kultan, manažérka projektu Hodina deťom Lucia Jakubíková.

Dôvera je tu pre deti

TV šou na RTVS

Žlté
pokladničky
v uliciach
V rámci kampane
do ulíc vyšli dobrovoľníci s povestnou žltou
pokladničkou s obrázkom Huga, do ktorej
ste mohli vhodiť
ľubovoľný príspevok.
Stretnúť ste ich mohli
na celom Slovensku.

Zavŕšením tohtoročnej kampane Hodiny deťom bola tradičná televízna šou, počas ktorej sa
prihovoril divákom aj generálny riaditeľ Martin Kultan. Ani tento rok nechýbali napínavé a veselé stávky, darcovia opäť mohli telefonovať priamo do štúdia a porozprávať sa s niektorou
z ich obľúbených osobností. Počas premiéry sa už pravidelne prostredníctvom SMS vyzbiera
najviac finančných prostriedkov.

Čas venovaný deťom sa vám vždy vráti. V tomto duchu sa nesie už 18. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Hodina deťom a Dôvera ako generálny partner opäť
drží nad projektom záštitu. Získané financie sa aj tentoraz použijú na jedinečné
a užitočné projekty, ktoré menia Slovensko na lepšie miesto pre život detí.
Najväčšiu a najprestížnejšiu zbierku Hodinu
deťom asi netreba veľmi predstavovať. Čo však
treba zdôrazniť, sú čísla. Tie sú najvýrečnejším
ukazovateľom hodnoty, ktorú vytvára. Nadácia pre deti Slovenska prostredníctvom celonárodnej zbierky pomáha už viac ako 17 rokov.
Za ten čas rozdelila na prospešné programy
sumu viac ako 5 miliónov eur, vytvorila 1 702
projektov a podporila 269 997 detí a mladých
ľudí. Za zmienku stojí aj rôznorodosť týchto
projektov, ktoré spadajú do rôznych oblastí podpory a práce s deťmi. Zameriavajú sa na prevenciu, rozvoj vzdelávania, riešenie problémov
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detí či budovanie bezpečného prostredia. Aj
preto už päť rokov neváhame prijať status generálneho partnera Hodiny deťom.
„Nadácia pre deti Slovenska realizuje hodnotné
projekty, v rámci ktorých pomáha tým najzraniteľnejším uplatniť sa v náročnom prostredí, rozvíjať potenciál a zvládať náročné životné situácie.
Práca s deťmi má neoceniteľný význam pre celú
spoločnosť. Aj preto si my v Dôvere nedokážeme
predstaviť efektívnejší a adresnejší spôsob pomoci,“ zhodnotil vzájomnú spoluprácu Martin Kultan,
generálny riaditeľ Dôvery.
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Klasickej nemocnici
v Partizánskom
odzvonilo

Vynovená ambulancia detského oddelenia
v Nemocnici na okraji mesta v Partizánskom.

Zútulňovanie nemocničných priestorov v rôznych kútoch Slovenska je náš dlhodobý
cieľ. Naposledy sme cestu merali do Partizánskeho, kde sa s asistenciou občianskeho
združenia Osmijanko strohé detské oddelenie rozjasnilo farbami a pribudol nový
nábytok. Oddelenie tak získalo svieži a moderný dizajn.
Zdravotné stredisko s príznačným názvom Nemocnica na okraji mesta už pri vchode víta malých aj veľkých pacientov veselými a farebnými
motívmi na stenách. Ak však zájdete ďalej, zistíte,
že samotný vstup je len ochutnávkou toho, čo nás
čaká ďalej. V nemocnici pod patronátom Sveta
zdravia sme zanechali kreatívnu stopu na niekoľkých projektoch, či už sú to VIP izby, pôrodné
sály alebo nové moderné lavičky. Tentoraz prišlo
na rad detské oddelenie, ktoré je pokračovaním
úspešne rozbehnutej spolupráce. Vďaka nej
dnes z dvoch ambulancií detského oddelenia príjmovej a gastroenterologickej - sála príjemná
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a rodinná atmosféra, v ktorej dieťa nadobudne
pocit bezpečia a dôvery.
„Už deväť rokov sa spolu so Združením Osmijanko usilujeme deťom spríjemniť čas strávený
v nemocnici. Pediatrické oddelenia vynovujeme
a maľujeme, aby prostredie pôsobilo príjemne,
veselo, a hlavne, aby malého pacienta zbavilo
strachu z lekárov. Dokopy sme už týmto spôsobom pomohli 37 nemocniciam a stále sa ozývajú
ďalšie, čo je pre nás dôkaz, že tento koncept
funguje,“ zaznelo z úst nášho generálneho riaditeľa Martina Kultana.

„Som veľmi šťastný, že
dve veľmi frekventované
detské ambulancie v partizánskej nemocnici zmenili
svoju tvár a atmosféru. Cez
príjmovú a gastroenterologickú ambulanciu, ktorá vo
večerných hodinách a počas víkendov slúži aj ako
detská pohotovosť, prejde
mesačne takmer 270 detských pacientov. Našou
snahou je pre nich vytvoriť
čo najpríjemnejšie prostredie, ktoré ich dokáže odpútať od choroby, od starostí,
obáv a strachu. A myslím,
že sa to v plnom rozsahu
podarilo,“ vysvetlil Michal
Orihel, riaditeľ nemocnice
Svet zdravia Partizánske.
Nechýbali ani klauni z Červeného nosa, ktorí podujatiu dodali príznačnú veselú
náladu. Ich prítomnosť si
najviac užili deti - pacienti,
ktoré sa na akcii zúčastnili
aj so svojimi rodičmi. Deti
sa následne spolu s klaunami presunuli do detského
kútika, kde sa tešili z nových hračiek, ktoré sme im
pri príležitosti našej návštevy priniesli, aby sme im
pobyt v nemocnici ešte viac
spríjemnili. Úsmev a radosť
boli prítomné v každom
z nás, až človek celkom
zabudol, že sa stále nachádza v nemocnici.

Pásku symbolicky prestrihli (zľava) riaditeľ nemocnice Michal Orihel,
primátor mesta Jozef Božik, Jana Pecsérke-Kubranská zo Združenia
Osmijanko a generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.

Deti si s klaunami užili veľa zábavy a my spolu s nimi tiež.
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Len pre vás

Len pre vás

Rodinný asistent
so zľavou len pre
poistencov Dôvery

Mobil GT 300
• SOS volanie
• detekcia pádu
• senzor nehybnosti
• volanie 100 minút zo zariadenia 4 osobám na rýchlej
voľbe, neobmedzené
prijímanie hovorov
• nosenie na krku/vo vrecku,
veľké tlačidlá pre vytáčanie
7,45 eura/mesačne + 9 eur jednorazový poplatok

Poistenci Dôvery môžu využiť zľavu
na službu Rodinný asistent, ktorú prináša
Slovak Telekom. Vďaka špeciálnemu zariadeniu si jeho používateľ dokáže v prípade zdravotného problému, napríklad
pri pocite nevoľnosti, privolať pomoc.
Služba pozostáva zo špeciálneho mobilu alebo
hodiniek s vlastnou SIM - kartou. Zariadenie
sa po stlačení SOS tlačítka prepojí s nonstop
dohľadovým centrom, ktorého zdravotný personál poskytne pomoc, a ak je to potrebné,
kontaktuje linku 155.
Poistenci Dôvery si môžu službu Rodinný asistent
aktivovať so zľavou 50 percent , k tomu majú
zľavu 50 eur na mobil alebo hodinky.
Pre koho je určený?
• pre seniorov, ktorí uprednostňujú pokoj vlastného domova a samostatnosť,
• pre seniorov žijúcich so svojimi blízkymi, ktorí
ale nie sú nonstop v ich blízkosti,
• pre chronicky chorých bez rozdielu veku,
• pre ľudí po úraze v dlhodobej rekonvalescencii,
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• pre podnikateľov či pracovníkov v odboroch s rizikom úrazu, zranenia či iného ohrozenia,
• pre ľudí s obavou o svoju osobnú bezpečnosť.
Aké sú funkcie služby Rodinný asistent?
• SOS tlačidlo - zabezpečí privolanie pomoci
v prípade núdze či nebezpečenstva.
• Detekcia pádu - včas upozorní na skutočnosť,
že používateľ spadol.
• Senzor nehybnosti - včas upozorní, ak sa
používateľ niekoľko minút nepohol.
• Bezpečné geozóny - upozornia na vstup či
opustenie vymedzeného územia, napríklad
domova či záhrady.
• Lokalizácia - určenie polohy zariadenia nielen
prostredníctvom GPS, ale aj mimo dosahu GPS
vďaka lokalizácii pomocou mobilnej siete.
• Kontrola dostupnosti zariadenia - aktívne
monitorovanie fungovania zariadenia, kontrola
jeho činnosti (má signál, je zapnuté).
• Okamžité notifikácie - spojenie s príbuznými
pomocou webovej alebo mobilnej aplikácie.

Hodinky NAVIGIL S1
• SOS volanie (stlačením korunky)
• senzor nehybnosti
• volanie 100 minút zo
zariadenia
• neobmedzené prijímanie hovorov
• neustále na ruke
• vhodné aj pri nosení
kardiostimulátoru
• vodeodolnosť
• bluetooth 4.0
7,45 eura/mesačne + 49 eur jednorazový poplatok

Ďalšie podrobnosti nájdete
na www.dovera.sk/ra.
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Úroková amnestia

Úroková amnestia

Ako na to?
O túto špeciálnu ponuku nás nemusíte žiadať, stačí,
keď nám obratom pošlete doklad o zaplatení dlhu
na poistnom. Či už poštou, faxom na číslo 042/46
350 31 alebo emailom na adresu dlhy@dovera.
sk. Môžete tak urobiť aj prostredníctvom svojej
Elektronickej pobočky, prípadne doklad odovzdať
osobne v ktorejkoľvek našej pobočke.

Úroková
amnestia
Zaplaťte radšej menej
hneď ako neskôr a priveľa
Dostali ste sa do situácie, že vám vznikol dlh na zdravotnom
poistení? Ak áno, máme pre vás špeciálnu ponuku – vyhlásili sme úrokovú amnestiu pre dlžníkov.
Ak uhradíte svoj dlh na poistnom do konca roka 2016, nebudeme od vás vymáhať žiadne
úroky. Ušetriť tak môžete stovky, až tisícky eur – v závislosti
od výšky vášho dlhu. Úroková
amnestia sa vzťahuje na všetkých našich dlžníkov bez ohľadu na to, či aktuálne sú, alebo
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už nie sú našimi poistencami.
Zaplatením celého svojho dlhu
sa nielen vyhnete vymáhaniu
úrokov, zároveň vaše meno nebude figurovať v zozname dlžníkov. To znamená, že vám opäť
uhradíme aj odkladnú zdravotnú starostlivosť a všetky lieky.

„Náš postoj k dlžníkom je striktný, dlh na verejnom
zdravotnom poistení musia uhradiť. Tak to vyžadujú
zákony. To nám však nebráni prísť s ponukou, ktorá dlžníkom uľahčí situáciu a umožní im zbaviť sa
svojho dlhu a nevliecť to rastúce bremeno ďalej,“
vysvetľuje Martin Kultan, generálny riaditeľ Dôvery.
Ak nepoznáte správnu výšku svojho dlhu, informáciu
o nej nájdete vo svojej Elektronickej pobočke alebo
na www.dlhy.dovera.sk. Prostredníctvom Elektronickej pobočky môžete svoje dlhy aj zaplatiť.

Kam pôjdu peniaze?
Aktuálna výška dlhu voči Dôvere dnes predstavuje
zhruba 130 miliónov eur. Všetky peniaze, ktoré sa
k nám vrátia, použijeme výlučne na úhradu zdravotnej starostlivosti.
Keby každý dlžník uhradil svoju časť, vedeli by
sme zaplatiť našim poistencom napríklad 50-tisíc
operácií bedrového kĺbu alebo 2-tisíc transplantácií pečene. Peniaze by stačili na 32-tisíc operácií
srdca, 10-tisíc onkologických pacientov by mohlo
absolvovať liečbu v Protónovom centre v Prahe.
Preto každému, kto riadne a včas platí poistné,
prípadne sa rozhodne uhradiť svoj dlh, v mene
všetkých chorých na Slovensku ďakujeme.
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Beh
Prečo si sa rozhodla prihlásiť do súťaže?
Zo zvedavosti. Mala som chuť
vyskúšať niečo nové. Keďže
Medzinárodný maratón mieru
v Košiciach je prestížne podujatie, o to viac ma to nadchlo.
Som toho názoru, že ak si už
stanovím nejaký cieľ, tak nech
je poriadne veľký!
Ako na tvoje rozhodnutie
reagovalo okolie?
Rôzne. Povzbudivo, odmietavo,
pochybovačne, ale na tom nezáleží. Záleží iba na tom, ako
na danú vec reagujete vy sami.
Základom je mať myšlienku
v hlave a o viac sa nestarať, len
si za tým ísť. Teda bežať.

Ako vstať z gauča
a o pár mesiacov
zabehnúť polmaratón
Ešte pred rokom jej beh veľa nehovoril. Potom sa zapojila do našej súťaže Z gauča
na maratón a vyhrala ju. Nielenže po polročnom tréningu zabehla 21 kilometrov
vo vynikajúcom čase a dnes sa už chystá na celý maratón, ale medzitým stihla peši
prejsť aj 900--kilometrovú cestu do Santiago de Compostela. Silvia Kleinová.
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Tréningy ste mali bez
priameho dohľadu trénerov. Čo ťa motivovalo
poctivo ich dodržiavať?
Jednoznačne to bola vidina
výsledku. Samozrejme, že
som mala aj ja krízy, keď by
som radšej robila sto iných
vecí, len nešla trénovať. Ale
ten pocit po tréningu sa ani
zďaleka nedá porovnať s pocitom lenivosti. Nechcem, aby
to vyzeralo príliš dokonale,
tiež som len človek, ale snažila som sa tréning nevynechať. Bez poctivosti sa veci
nedajú robiť dosť dobre. Ak
ich robíš poctivo, tak ťa to motivuje každý jeden deň. A aj
keď nás oko trénera Michala Vargu nevidelo, stále nám

bol k dispozícii a po celý čas
príprav sme mu mohli volať, písať a radiť sa s ním, za čo mu
veľmi ďakujem. A ďakujem aj
Dôvere, že túto súťaž vymyslela, aj mesačníku Zdravie. To
všetko ma motivovalo.
Čo bolo pre teba počas
celej polročnej prípravy
najťažšie?
Úplne všetko! Už len vstať
z toho pomyselného gauča a ísť
sa hýbať, a to “dobrovoľne“, nie
je vôbec jednoduché. Ale najstrašidelnejšie boli intervalové
behy, tie by som z programu
úplne vyčiarkla :D
Kedy si začala veriť, že
sa ti podarí dosiahnuť
svoj cieľ?
Od prvej sekundy, ako som si
prečítala výzvu. A ono mi to vyšlo! Moja snaha bola odmenená.
Vyhrať môže len jeden. Prečo
by som to nemala byť práve ja?
Aké bolo finále? Teda
samotné preteky.
Finále bolo fantastické! Štart mi
pripomínal konzervu sardiniek.
Nesmierne množstvo bežcov
natlačených vedľa seba, čakajúcich na výstrel. Beh v takom
dave sa vôbec nedal porovnať
s mojím individuálnym tréningom. Pár kilometrov po štarte
sa jednoliaty dav rozpadal
do menších skupiniek. Mala
som šťastie na výborných susedov spolubežcov, s ktorými

sme sa navzájom motivovali.
Niekde na piatom kilometri sa
ma ujal skúsený bežec Ivan.
Myslím si, že mi tam spadol
z neba, pretože práve vďaka nemu som nemala žiadnu
krízu. Ani som sa nenazdala
a bola som v cieli. Ešte nikdy
v živote mi tak rýchlo neušla
hodina a päťdesiat minút. Neopísateľný pocit, keď dobehnete
do cieľa. Už len preň odporúčam každému začať s behom.
Čo ti dala táto súťaž?
Okrem výbornej kondície.
Dala mi diplom, medailu a kopec peňazí. (Smiech.) Ale nie.
Dala mi toho veľa, novú skúsenosť, nezabudnuteľné spomienky, naučila ma disciplíne, spoznala som skvelých nových ľudí
a zodvihla ma z gauča. Okrem
toho všetkého som schudla počas príprav deväť kíl, takže bežať sa naozaj oplatí!
Čo ďalej? Máš nejaký
nový bežecký cieľ?
Ďalej? Hneď po pretekoch
v Košiciach som peši absolvovala 900-kilometrovú Jakubskú
cestu do Compostely, ktorú som
aj vďaka príprave na polmaratón ľahšie zvládla. Na Bostonský maratón sa síce nechystám,
ale prijala som ďalšiu výzvu,
a to zabehnúť si na budúci rok
v Košiciach celý maratón. Trénovať ma bude zase Michal
Varga, a ak pobeží aj Ivan, tak
to vidím na výhru.
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Psychologická poradňa

Aký je postup?

ŤAŽKOSTI V ŠKOLE?
Kedy navštíviť psychológa.
Čas strávený v škole a domácou
prípravou na vyučovanie možno
prirovnať k času, ktorý dospelí
strávia v práci. Od detí sa vyžaduje podávanie výkonov,
za ktoré sú hodnotené.
Šikovné deti plávajú školskými vodami bez výraznejších

Hana (39): Mám syna piataka,
doteraz sa dobre učil, s ničím
neboli problémy. Po prechode
na druhý stupeň si známky
zhoršil skoro o dva stupne. Pani
učiteľka nám odporučila návštevu školského psychológa.
Môže nám psychológ pomôcť
s učením a zlepšením známok?
Zhoršenie známok na druhom
stupni je relatívne bežná vec.
Doteraz mali žiaci jednu pani
učiteľku na väčšinu predmetov,
ideálne od prvej triedu tú istú.
Tá každého svojho žiaka pozná, a tak vie, čo ktorý z nich
potrebuje, a pristupuje k nim
individuálne.
Na druhom stupni sa systém
mení, je nová triedna pani učiteľka, na väčšine predmetov

18

ťažkostí. Niekedy sa však vyskytnú i neplavci, ktorí sa boja vody
alebo sú v plávaní neobratní
a nedarí sa im.
Pri hľadaní príčin problémov
v učení je do značnej miery
nápomocný školský psychológ.
Vie zistiť, či je v silách rodiny,

sa pedagógovia striedajú.
Nemajú možnosť poznať všetkých žiakov do hĺbky. Taktiež
do značnej miery stúpnu nároky na žiakov, týkajúce sa obsahu aj rozsahu učiva. Niekedy
dochádza u žiakov k prechodnému zhoršeniu, postupne si
na nový systém privyknú a opäť
sa dostanú na pôvodnú úroveň
svojich výkonov.
Stáva sa však, že zhoršenie
môžu spôsobiť oslabenia v tých
funkciách, na ktoré sú v škole
kladené najväčšie nároky –
zrakové vnímanie pre čítanie
a porozumenie textu a následne učenie sa z poznámok, vštepenie gramatických pravidiel
jazyka pre správne písanie. Ak
sú tieto schopnosti oslabené,
obvykle je to tak od narodenia,

pedagógov, jeho a žiaka samotného urobiť zmenu k lepšiemu.
Niekedy sa stáva, že do tohto
procesu musia vstúpiť odborníci
z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – psychológovia a špeciálni pedagógovia.

ale dieťa dokáže zapojiť iné
funkcie na vyváženie nedostatkov. Na druhom stupni je to už
náročnejšie kompenzovať.
Návšteva školského psychológa pomôže pri ďalšom rozhodovaní, ako vášmu synovi
pomôcť. Psychológ v škole má
o fungovaní žiakov na hodinách približný obraz, vďaka
rozhovorom s učiteľmi alebo
z vlastného pozorovania vyučovania či zo spoločných
aktivít v triedach. Užitočné je
spoločné stretnutie rodič – dieťa – školský psychológ. Môžete
spoločne prísť na postupy, ktoré
mu pri učení budú lepšie vyhovovať. Taktiež môžete spolu zistiť, či problémy s učením majú
iné dôvody, ako napríklad vzťahy v triede či osobné trápenia.

Dieťa najprv navštívi psychológa, ktorý určí, či je potrebné
zapojiť aj špeciálneho pedagóga. Špeciálny pedagóg sa
pri práci s dieťaťom zameriava práve na školské zručnosti
a oslabenia dieťaťa.
Ak odborníci v poradni zistia,
že dieťaťa má v niektorých fun
kciách slabé stránky (pozornosť,
spracovanie informácií zo zraku
a sluchu, vnímanie následnosti
v deji), odporúčajú rodičom určité postupy na domácu prípravu
a pedagógom do výchovno-vzdelávacieho procesu. Cieľom je pos
kytnúť žiakovi také podmienky,
aby sa dokázal naučiť to, čo jeho
spolužiaci bez nadmerného úsilia, a pri skúšaní a hodnotení sú
zohľadnené jeho ťažkosti.
Nasledujú ďalšie stretnutia so
psychológom alebo so špeciálnym pedagógom, kde si žiak
rozvíja oslabené schopnosti alebo tie, ktoré mu pomôžu jeho
oslabenie kompenzovať.
Na návštevu psychológa sa už,
našťastie, nepozerá cez prsty,
predovšetkým ak ide o blaho
dieťaťa. Je to odborník, ktorý
má poznatky o rôznych vplyvoch pôsobiacich na vývin
dieťaťa. Vie poradiť, čo robiť
v prípade problémov, zároveň
je to osoba, ktorá má nadhľad
a dokáže sa na problém pozrieť z iného uhľa pohľadu.

PhDr. Jarmila Tomková
ako psychologička pôsobí vo Výskumnom
ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. V terapeutickej praxi
ViaSua pracuje s jednotlivcami, pármi,
rodinami, angažuje sa v práci s tímami,
v detskej a žiackej participácii a v preventívnych programoch.

19

Sme partnerom

Prvý ročník
súťaže
Florence
roka má
víťazku

„V Trebišove sme práve prežili neuveriteľný víkend, počas
ktorého sme získali množstvo
nových skúseností a poznatkov. Víťazstvo v tejto súťaži ma
nesmierne potešilo. Povolanie
sestry patrí medzi to najkrajšie
na svete. Rada by som sa stala
sestrou v odbore anestéziológia
a intenzívna medicína. Verím,
že budem mať možnosť pomáhať a starať sa o veľké množstvo pacientov na Slovensku,“
povedala Nikola Tomanová,
víťazka prvého ročníka súťaže
o najlepšiu budúcu sestru – Florence roka 2016.

Víťazom prvého ročníka súťaže Florence roka
2016 sa stala dvadsaťtriročná Nikola Tomanová
z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka. Sieť nemocníc Svet zdravia vyhlásila odbornú súťaž pre
študentov 3. ročníkov denného štúdia v študijnom
odbore ošetrovateľstvo a diplomovaná všeobecná
sestra na Slovensku. Budúcim sestrám poskytla
príležitosť preveriť si a zmerať sily v oblasti teoretickej a praktickej prípravy. Hlavným partnerom
súťaže bola zdravotná poisťovňa Dôvera.

Počas víkendového finále na pôde trebišovskej
nemocnice 20 finalistom rozšírila poznatky aj
o moderné ošetrovateľské trendy, systém zdravotného poistenia alebo komunikačné zručnosti vo
vypätých situáciách s pacientom a s príbuznými.
Súťažiaci mali súčasne možnosť prakticky si vyskúšať zvládnutie asistencie pri náhlom pôrode
na verejnosti, zhotovenie EKG záznamu alebo
sterilizáciu pracovného prostredia pred operačným výkonom v podmienkach reálnej nemocnice.
Víťaz získal finančnú výhru v hodnote 3 000 eur.
Všetkým finalistom bolo zároveň ponúknuté garantované pracovné miesto v nemocnici siete Svet
zdravia a na oddelení podľa vlastného výberu.
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Prečo Florence roka?
Súťaž nesie meno Florence
Nightingale (1820 – 1910),
zakladateľky moderného ošetrovateľstva. Počas krymskej vojny v roku 1854 v Turecku ošetrovala ranených. Kritizovala
podmienky, v ktorých sa vojaci
nachádzali, stretla sa však len
s nezáujmom a s nečinnosťou
lekárov a dôstojníkov. Na vizity

chodila radšej v noci, preto ju
volali „dáma s lampou“. Vytvorila zásady zdravého prostredia v ošetrovni: čistý vzduch
(vetranie, udržiavanie teploty,
uloženie pacienta v miestnosti), čistá voda (zdroj infekcií),
kanalizácia (riziko epidémií),
čistota a svetlo (priame, slnečné). Jej teória tzv. manažmentu

maličkostí sa týkala aj hluku,
zloženia stravy a jej podávania. Za pol roka sa vďaka jej
opatreniam znížila úmrtnosť
vojakov zo šesťdesiat na dve
percentá. V roku 1860 založila
prvú školu pre ošetrovateľky
na svete a v roku 1869 bola
spoluzakladateľkou prvej dievčenskej vysokej školy medicíny.
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Šport

CUKROVKÁRI SA
BEHU NEMUSIA
VYHÝBAŤ, MÔŽU
Z NICH BYŤ AJ
MARATÓNCI
O tom, že beh má priaznivý vplyv
na zdravie, už asi naozaj nikto nepochybuje. Potvrdili sa dokonca jeho
priaznivé účinky aj pri takej závažnej
diagnóze, akou je cukrovka. Pri pravidelnom športovaní klesá riziko jej
rozvoja až o polovicu.
Ako však behať s týmto ochorením a neublížiť si?
A dá sa vôbec pomýšľať na vrcholové výkony? Príbehy úspešných športovcov – diabetikov dokazujú,
že to možné je.
Missy Foyová (52)
Dvakrát sa kvalifikovala na olympijské hry v maratónskom behu ako vôbec prvá diabetička na svete.
Vyhrala striebornú medailu na Majstrovstvách Ameriky v behu na 50 kilometrov a trikrát sa umiestnila
v prvej desiatke svetového rebríčka maratónskych
bežcov. Celkovo sa jej doposiaľ podarilo získať 70
zlatých medailí z rôznych pretekov.
V čase svojej aktívnej športovej kariéry dokázala
dvojfázovo trénovať takmer po celý rok. Jej telo si
na tento režim zvyklo až do takej miery, že tréning
považovalo za bežný stav. Úpravu životosprávy
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a dávok inzulínu potrebovalo
paradoxne v čase, keď si dala
od trénovania chvíľu pokoj.
Cukrovka a preteky
„Počas pretekov nie je čas sa
zastaviť a kontrolovať si glykémiu, nemôžem behať s prístrojom a testovacími pomôckami.
Musím byť jednoducho pripravená na preteky. Robím testovacie behy, skúšam uhľohydrátové výrobky, potrebu inzulínu
a mnoho ďalších prípravných
testov. Potom v deň pretekov už
iba postupujem podľa natrénovaného plánu,“ vysvetlila.
Obvykle plán fungoval, ale aj
jej sa občas stalo, že mala zlý
odhad. Raz si pred pretekmi
nechcela dávať dole tepláky
a inzulín si pichla cez ne. Ihla
sa však nedostala dostatočne
hlboko a počas pretekov sa jej
cukor prudko zvýšil. „Boli to
najhoršie preteky počas mojej
kariéry,“ priznáva Missy.

Bez lekára neriskujte
Pravidelné športovanie sa odporúča diabetikom prvého aj
druhého typu. „Je však nutné
postupné zaťažovanie fyzickou
aktivitou u predtým neaktívnych
ľudí s individuálnym prihliadnutím na vek, prípadné chronické
komplikácie, celkovú kondíciu
organizmu a zohľadnenie možných kontraindikácií,“ zdôrazňuje diabetologička Alena Záhoráková.
Nevyhnutný je pravidelný monitoring hladiny cukru v krvi pred
tréningom a po ňom, aby sa
vylúčili prípadné hypo- alebo
hyperglykémie a prispôsobili sa
dávky inzulínu a príjmu sacharidov podľa intenzity záťaže.
„Pri vrcholových športovcoch
je nevyhnutná veľmi dobrá spolupráca pacienta s lekárom,“
dodáva lekárka.

Dôvera
Pomáha
diabetikom
Presne pred rokom sme
po dlhej príprave spustili pre našich poistencov
jedinečný projekt na pomoc diabetikom. Bola
a je to absolútna novinka
v strednej Európe, zaradili sme sa k takým vyspelým štátom, ako napríklad
Holandsko, Francúzsko či
Nemecko, kde sa podobné projekty už osvedčili.

Kuko Frglik ja mám tiež diabetes prvého typu od roku 1989 a tiež mám
odbehnuté maratóny
4 . 12 november, 20:51
Zrušiť „Páči sa mi to“ . Odpovedať . Správa .

Náš program má rok
a prvých „absolventov“
– teda pacientov, ktorí
prešli všetkými edukáciami. Ich pozitívne ohlasy
a najmä výrazné zlepšenie ich zdravotného
stavu nás utvrdili v tom,
že program postupne
rozšírime aj do ďalších
regiónov.

Hodossy Péter Ja tiež mám diabetes prvého typu od roku 1982. Mám za
sebou ako amatér bez trénera 97 úspešných maratónov. Osobák som behal na
10 km na 36 min 13 sec, na polmaratóne mám1 hod 23 min a na maratóne 3
hod 13 min.
3 . 14 november, 20:47
Zrušiť „Páči sa mi to“ . Odpovedať . Správa .

Viac sa o našom
programe dozviete na
www.dovera.sk/cukrovka.

Celý článok si môžete prečítať
na www.doverun.sk.

Slovenskí maratónci s cukrovkou
(napísali ste nám na facebook)
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Infoservis

Recept

MZDÁRI
A ÚČTOVNÍCI,
POZOR!
ZAMESTNÁVATELIA ONLINE VÁM
UŠETRIA ČAS AJ NERVY

Nátierka
guacamole
Novinka Zamestnávatelia online, ktorú sme spustili v júni tohto roka, ušetrí mzdárom, účtovníkom a personalistom množstvo času a práce. Vďaka nej sa totiž môžu
vyhnúť opravám účtovníctva, mesačných výkazov a hromadných oznámení.
Ide o novú funkciu, zapracovanú
do mzdových a personálnych
softvérov používaných zamestnávateľmi, ktorá im bez zbytočných klikov, grid kariet a prihlásení do Elektronickej pobočky
umožní overiť si a skontrolovať
množstvo údajov o zamestnancoch ešte pred odoslaním mesačného výkazu a hromadného
oznámenia do poisťovne.
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Tým vedia znížiť riziko chýb
a následných opráv na minimum. Okrem otestovania správnosti výkazov a oznámení umožňuje nová služba tiež vopred
si overiť nárok zamestnanca
na odvodovú odpočítateľnú položku, prípadne fakt, či je alebo
nie je naším poistencom.
Problémy vznikajú najmä

začiatkom roka, zamestnanci totiž
často zabúdajú na svoju povinnosť oznámiť zmenu zdravotnej
poisťovne svojmu zamestnávateľovi. Je to aj praktická pomôcka pri
overovaní dohodárov, ktorí pracujú v rozličných dňoch v mesiaci.
Viac sa o našej novej službe
a jej ďalších funkciách dozviete
na www.dovera.sk/platitel.

Ak ste avokádu, známemu ako hruškovec
americký, doteraz neprišli na chuť, neskúsili
ste ani nátierku guacamole. Okrem
gurmánskeho zážitku obohatíte svoje
telo o vysoký obsah vlákniny, sodíka,
mononenasýtené a polonenasýtené tuky
(napríklad omega-3 mastné kyseliny),
vitamíny A, C, D, E, K či vitamíny skupiny B.
Avokádo nám poskytuje celkovo takmer 20
základných živín.

TIP: Avokádo musí byť naozaj zrelé,
mäkké, až maslové. Vtedy sa dá veľmi jednoducho roztlačiť vidličkou.
Viac chutných receptov na www.inspiracie.sk.

Potrebujeme
2 zrelé avokáda, 2 jarné cibuľky, 1 strúčik
cesnaku, citrónovú šťavu, 4 cherry paradajky,
soľ, mleté čierne korenie

Postup:

1. Avokádo prerežeme na polovicu, lyžicou

vydlabeme dužinu zo šupky a v miske ju
roztlačíme vidličkou.
2. K takto pripravenému avokádu primiešame
citrónovú šťavu (aspoň z polovice citróna
alebo limetky), pokrájanú jarnú cibuľku
a roztlačený strúčik cesnaku.
3. Podľa chuti osolíme a okoreníme. Ak chceme
guacamole trošku pikantnejšie, primiešame aj
nadrobno pokrájanú chilli papričku.
4. Dobre premiešame a nakoniec pridáme
na drobné kocky nakrájanú dužinu
z paradajok (bez zrniečok, inak nebude
guacamole krémové, ale „mokré“).
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Pre deti

Vyfarbi ma

Tajnička
Pomôcky:
Damot, sona,
Mallý, Dank,
Nan, AP, Ka

Zakáľačková
polievka

Kmeň
v Etiópii

Častica
(skrátka)

Rotangová
palma

Ošatil

Cvičenie
v karate

1. časť
tajničky

Zatajujú

Odkočenie
Lyrickoepická
báseň
Čínsky druh
hoboja
Autor:
Jozef Blaho

Vnútri

Skratka
zbierky

Lietadlo
(zried.)
Sídlo v Ománe

Odporovala
Meno Olympie
2. časť
tajničky

Mesto
v Británii

Alkoholický
nápoj

pku
Priraď čia
ovi
ľ
e
jit
a
jej m

Nevykvasená
ovocná šťava

Rieka v Thajsku
Osobné zámeno

Jestvuje
Cit. prekvapenia

3. časť
tajničky

Ako (bás.)

Vyhyn. plemeno
psov

Jeden,
po francúzsky

Ťaví kríženec

Zvislá jaskyňa

Tiež

Plakal (bás.)

Napríklad (skr.)

Tlač. agentúra
Talianska
Približne

Slovenský
maliar
Označenie
lietadiel
Pakistanu

Model Forda
Tu máš

Mongolský
pastier
St. plošná
miera

Štvorček
(typ.)

Južné ovocie

Pníky

Austrálsky
papagáj

Zvuková zhoda
na konci veršov

Milí čitatelia! Správne znenie tajničky z minulého čísla je: Opýtajte sa lekára kedykoľvek.
Výherkyňou je Magdaléna Čavojská z Trnavy, ktorá získava zaujímavú knihu.
Znenie novej tajničky nám zasielajte najneskôr do konca februára 2017 na adresu:
Dôvera zdravotná poisťovňa, Odbor PR, Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 alebo e-mailom
na tlacove@dovera.sk. Na výhercu čaká opäť zaujímavý darček.
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RADŠEJ MENEJ IHNEĎ
AKO NESKÔR PRIVEĽA
Ak by dlžníci Dôvery uhradili všetky svoje dlhy na zdravotnom
poistení, bolo by možné lepšie chrániť vaše zdravie a zaplatiť
napríklad:

operáciu bedrového kĺbu
pre 50 000 poistencov
alebo...

liečbu v Protónovom centre v Prahe
pre 10 000 onkologicky chorých,
alebo...

transplantáciu pečene pre
2 000 poistencov, alebo...

operáciu srdca pre
32 000 poistencov.

Každé euro sa počíta. Za všetkých chorých vám ďakujeme.

www.dovera.sk

