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Editoriál

Milí poistenci,
úvodom mi dovoľte sa predstaviť, toto je totiž môj
prvý príhovor v časopise Dôvera. Zhrniem to do jednej vety: Mám vás na starosť a je to príjemná povinnosť. Skrátka, koncom lanského leta som prevzal
riadenie úseku služieb poistencom a od prvej chvíle
je mojou ambíciou poskytovať vám také služby, aby
ste nám zostali verní.
Nie je to jednoduchý cieľ, lebo nároky nás všetkých
stúpajú. Ak to rozmením na drobné, naše aktivity
a servis vás musia nielen uspokojovať, ale aj tešiť.
Aby ste nás s čistým srdcom mohli odporučiť svojim
blízkym a známym.
Verím, že ste od začiatku roka postrehli viacero noviniek, ktoré môžete bezplatne využívať. V januári sme
rozbehli službu Biopredpoveď s veľmi užitočnými
informáciami pre senzitívnych ľudí. Garantom kvality
informácií pre každého nášho poistenca je uznávaná odborníčka na biometeorológiu RNDr. Zlata
Čabajová.
S obľubou hovorím, že sme najústretovejšia zdravotná poisťovňa. My totiž nemáme len 74, ale 1,5 milióna pobočiek. Svoju Elektronickú pobočku má každý
náš poistenec, v prípade detí ich zákonní zástupcovia. Zobrazujeme v nej veľké množstvo dôležitých
informácií o vašom zdraví, liečbe, liekoch a hospitalizáciách. Dennodenne tieto informácie aktualizujeme a ich rozsah priebežne zväčšujeme. Prístup
k nim máte aj vďaka mobilnej aplikácii Dôvera.

Najdôležitejšie informácie poskytujeme
vašim lekárom, aby sme zvýšili kvalitu
a bezpečnosť vašej liečby. Hovorím
o službe Bezpečné lieky online, ktorú koncom apríla využívalo viac než
10-tisíc zdravotníkov (lekárov, špecialistov, lekárnikov atď.).
A od marca majú informácie, ktoré
môžu prispieť k záchrane vášho života
(služba Bezpečné lieky 112), aj záchranári. Službu sme vytvorili spolu s nimi,
aby im pomohla v situáciách, keď rozhodujú sekundy a správne informácie.
Robíme toho oveľa viacej, posielame
vám informácie v e-mailoch, pripomienky v SMS správach a stojíme pri vás, aj
keď idete k lekárovi, s ktorým nemáme
zmluvu. Prispejeme vám na zdravotnú starostlivosť, ktorú vám tento lekár
poskytne. Od mája sa sústredíme
na priame kampane, aby sme vám,
našim klientom, priblížili benefity, ktoré
môžete využívať.
Viac než internet alebo telefón preferujeme osobné stretnutia. Budeme
sa usilovať, aby ste od nás aj naďalej
dostávali potrebnú podporu a pomohli
sme vám v ťažkostiach spojených so
zdravím. Naši zamestnanci sa na vás
tešia nielen v pobočkách, ale aj na námestiach počas Festivalu zdravia.
V letných mesiacoch nás uvidíte v 30
mestách po celom Slovensku. Viac sa
dozviete na ďalších stránkach.
Pekné a zdravé leto vám praje
Branislav Jendroľ
riaditeľ Úseku služieb poistencom
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Leto a zdravie

Nezabúdajte
na svoje zdravie
Voda, slnko, oddych, teplo... Prichádza obdobie, ktorého sa mnohí z nás počas náročného
pracovného roka nevedia dočkať. Leto, to je čas, keď sa naskytá jedinečná príležitosť zregenerovať
svoje telo a nabrať potrebné sily. Práve v tých najväčších horúčavách však treba myslieť aj na svoje
zdravie a chrániť svojich najbližších.

Ako si teda užiť dovolenku
bez ujmy na zdraví?
Stačí nezabudnúť na niekoľko
dôležitých rád či osvedčených
trikov. Každému je asi jasné, že
v teple treba dodržiavať pitný
režim, no menej sa už nájde takých, ktorí si osvoja aj správne
zásady pri prijímaní tekutín. Sladké malinovky či nápoje kolového
a tonikového typu radšej vynechajte a siahnite najmä po čírej
nízkomineralizovanej pramenitej
vode. Mnoho ráz je lepšia úplne
čistá voda z vodovodu než fľaškovaná. Okrem vody sa považuje za prípustné piť aj čaje – najlepšie bez cukru, ideálne zelené
alebo biele. Podstatné ani nie je,
aké množstvo tekutín sa má denne vypiť – to závisí od hmotnosti
a fyzickej námahy daného jednotlivca – treba si skôr uvedomiť,
že organizmus nie je v najväčších páľavách vhodné ochromiť
extra chladenými, ba dokonca
ľadovými nápojmi. Teplotu drinkov radšej prispôsobte stupňu
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rozhorúčenosti tela. Odporúča
sa tiež tekutiny podávať v menších dávkach, no často.
Najmä v lete sa nedá spoliehať na to, že pocítime
smäd v pravej chvíli.
Dostaví sa, keď je už neskoro
a keď je strata tekutín priveľká.
V takom prípade nám hrozí
malátnosť, bolesti hlavy, únava
a podráždenosť. Ilustruje to aj
niekoľko faktov, ktoré zvyknú
uvádzať odborníci. Akútny smäd
podľa nich prichádza, keď už
telo stratilo približne 2 % vody.
Dvojpercentná strata tekutín pritom vedie až k dvadsaťpercentnej strate energie a pri päťpercentnej dehydratácii už reálne
prichádza prehriatie a kolaps
krvného obehu.
Pitný režim
Treba si uvedomiť, že v lete telo
prichádza o tekutiny rýchlejšie
potením i dýchaním. No a s tým
súvisí aj to, či chodíme počas let-

ných mesiacov vhodne oblečení.
Mali by sme radšej nosiť svetlejšie farby a prírodné materiály,
odev má byť ľahký, vzdušný,
voľného strihu. Syntetické materiály nie sú vhodné, pretože
neumožňujú odparovanie potu.
Počas pobytu mimo domova
používajte pokrývku hlavy, ktorá
chráni pred úpalom.
Dvojnásobne to platí pre deti,
ktoré by pri behaní po pláži
mali byť chránené klobúčikom,
prípadne plátennou čiapkou so
šiltom. V žiadnom prípade by nemali ostať nahé, aj keď sú natreté
opaľovacím krémom. Oblečte ich
radšej do ľahkej, vzdušnej košieľky, pri kúpaní sú dobrým tipom
aj úbory do vody zhotovené
z materiálov, ktoré neprepúšťajú
UV žiarenie.
Detská pokožka je totiž
veľmi citlivá na pôsobenie
slnečných lúčov,
pretože je tenšia a obsahuje

Deti do šiestich mesiacov,
niektoré aj do roka, radšej
nevystavujte slnku vôbec.
menej pigmentu. Deti do šiestich
mesiacov, niektoré aj do roka,
radšej nevystavujte slnku vôbec,
starším sa odporúča minimálny
pobyt na slnku. Hlavná rada
znie: používať špeciálne detské
krémy s vysokým ochranným
faktorom a nešetriť s nimi, nezabúdajte pravidelne dieťaťu natierať aj pery, nos či ušné lalôčiky,
ktoré sa zvyknú často spáliť. Pre
malé deti by sa hodnota ochranného faktora mala pohybovať
medzi 30 a 50. Platí aj zásada,
že nielen deti, ale aj dospelí by
na pravé poludnie a až do 15.
hodiny nemali byť slnku vystavení vôbec. V tomto čase slnenie
zdraviu škodí.
Dbajte na hygienu
Opatrnosti nikdy nie je dosť ani
pri návšteve prírodných či umelých kúpalísk. Úrad verejného
zdravotníctva odporúča kúpať
sa len na kúpaliskách, ktoré
sú pod stálou kontrolou. Ak aj
navštívite kúpalisko, ktoré má

povolenie na prevádzkovanie,
myslite najmä na hygienu nôh.
Automatickým by sa pre vás
malo stať použitie sprchy pred
vstupom do bazéna aj po odchode z neho a najmä z brodísk
na nohy. Následne si ešte nohy
osprchujte pod tečúcou vodou
a dôkladne vysušte. Vhodná je aj
obuv do bazéna a v rámci ochrany pred bakteriálnymi nástrahami radšej zabudnite na chodenie
po kachličkách v okolí bazéna
naboso. Noste žabky, šľapky, inú
nepremokavú obuv, čokoľvek, čo
vám vyhovuje. Vyvarovať sa treba noseniu nepriedušnej obuvi,
kožených bagančí, gumených
čižiem a tenisiek či priveľmi úzkej
obuvi.
Strava
Počas leta treba dôraz klásť aj
na potraviny, ktoré kupujete.
Uplatňovať by ste mali zásady
ľahšej stravy, teda jesť potraviny
s vyššou stráviteľnosťou a nižšou
energetickou hodnotou. Strava

by samozrejme mala byť vyvážená a pestrá, ale mali by ste
požívať potraviny s väčším obsahom celozrnných zložiek, viac
ovocia a zeleniny, nízkotučných
mliečnych výrobkov, rýb, hydiny,
zemiakov a strukovín, menej jedál a potravín bohatých na tuky
a jednoduché sacharidy.
Leto? V mnohých toto obdobie
evokuje aj obavu zo salmonelózy. Pri troche dôslednosti môžete ale tohto „strašiaka“ zahnať.
V každom prípade jedzte len
také potraviny, ktorých pôvod
a jednotlivé zložky poznáte.
Kupujte radšej obmedzené
množstvo, ktoré ste schopní
skonzumovať do vyznačeného
dátumu spotreby a pre ktoré máte
zaistené podmienky skladovania.
Po nákupe dopravte potraviny čo
najskôr domov a uložte do chladničky. Treba tiež dbať na dostatočnú tepelnú úpravu potravín.
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Rozhovor

Lekári by mali pacientov
považovať za klientov
O tom, aké je postavenie pacientov na Slovensku, aké majú slovo
v rozhodovacích procesoch či o tom, aký by mal byť vzťah pacienta
a zdravotnej poisťovne sme sa rozprávali s prezidentkou Asociácie
na ochranu práv pacientov SR (AOPP) Katarínou Kafkovou.

Aké postavenie majú
v rámci slovenského zdravotníctva pacienti?
Musím priznať, že postavenie
pacientov na Slovensku sa
nepodobá ich postaveniu vo
vyspelých štátoch sveta a Európy. Slovenskí pacienti nie sú
prizývaní k tvorbe či k návrhom
na úpravu legislatívy, nepodieľajú sa na rozhodovacích procesoch, nemajú svoje zastúpenie
v poradných orgánoch ministerstva zdravotníctva ani v orgánoch veľkých poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti. Tento
stav je potrebné do budúcnosti
zmeniť.

Sú to najmä tí, u ktorých sa
vyskytol zdravotný problém
a ktorí si zároveň nevedia nájsť
svojho lekára pre ich nedostatok v regióne, či chronicky
chorí pacienti, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu dostať
na vyšetrenie k lekárovi. Tiež aj
tí pacienti, ktorí nevedia, na čo
majú pri svojom ochorení nárok
z verejného zdravotného poistenia. A nesmieme zabudnúť ani
na skupinu odkázaných pacientov, ktorí sú pripútaní na lôžko
a majú tak významné problémy
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vo svojom prirodzenom prostredí.

Ako to chcete dosiahnuť?
Trpezlivou a systematickou prácou, vysvetľovaním, argumentáciou, presviedčaním, a to až
do naplnenia nášho cieľa.

Pacienti v chorobe potrebujú oporu a často jediným na blízku je personál
nemocnice. Sú však aj prípady, keď narazia na necitlivých zdravotníkov.
Čo je dôvodom takéhoto
správania personálu?

Ktorí pacienti to majú v našom systéme najťažšie?
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Podľa môjho názoru je to v prvom rade frustrácia zo systému,
ktorý neprináša systémové
a hmatateľné zlepšenia, z medializovaných negatívnych
správ súvisiacich so zdravotníctvom a možno aj z nevhodného
správania manažmentu zdravotníckeho zariadenia k personálu.
Nemôžem však generalizovať,
pretože mnohé zdravotnícke
subjekty prinášajú zlepšenia
na lokálnej úrovni, čo posúva
tak správanie personálu, ako aj
spokojnosť pacientov významne
dopredu.
Sú pre pacientov problémom chýbajúce informácie? Kde ich majú hľadať?
U nás je vo všeobecnosti nízke
povedomie o fungovaní zdravotného systému. Tento však nie
je jednoduchý ani pre profesionálov. Málo sa vie aj o tom, že
pacientovi môže pomôcť jeho
zdravotná poisťovňa či občian-

Profil
MUDr. Katarína Kafková –
ako prezidentka AOPP pôsobí
od 12. februára 2015. Študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
a od roku 1988 pracovala ako
anestéziologička v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou
v Bratislave. Neskôr pôsobila
v oblasti zdravotného poistenia,
na Ministerstve zdravotníctva
SR, na Úrade verejného zdravotníctva SR, ale aj na Úrade
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou či ako manažérka
nemocnice. Prednáša na Fakulte
verejného zdravotníctva na Slovenskej zdravotníckej univerzite.

ske združenie zamerané na konkrétnu chorobu alebo Asociácia
na ochranu práv pacientov SR.
Ako im môže pomôcť?
Asociácia na ochranu práv pacientov SR je platformou, ktorá
nikoho neodmietne. Každému,
i nečlenovi asociácie, môžeme
poradiť, ako má postupovať,
na koho sa má v tom-ktorom prípade obrátiť, aké dokumenty má
predložiť, či ako má napísať žiadosť. Pokiaľ má záujem, môžeme
ho aj priamo zastupovať a po-

môcť mu vybaviť všetko potrebné.
Myslíte si, že lekári by
mali svojich pacientov považovať za klientov?
Jednoznačne áno. Zdravotníctvo poskytuje služby – zdravotnú starostlivosť, a teda by
sme mali vo všeobecnosti prijať axiómu, že pacient je ten
článok, ktorý vyžaduje najmä
pozornosť, milé slovo, ochotu vysvetliť a poradiť či elementárnu
slušnosť a profesionalitu zdravotníckych pracovníkov. Pokiaľ

toto pochopíme, nebudeme mať
problém s pojmom „klient“.
Aký by mal byť vzťah pacienta a zdravotnej poisťovne?
Partnerský. Zdravotná poisťovňa by mala byť tou inštitúciou,
ktorá má svojmu poistencovi
poradiť a pomôcť, najmä ak sa
cíti bezradný. A pacient by si
mal vybrať tú zdravotnú poisťovňu, ktorá je jeho skutočným
partnerom.
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20 rokov Dôvery

Návrat do čias nie až
tak dávno minulých
Už 20 rokov je zdravotná poisťovňa
Dôvera alebo jej predchodcovia pevnou súčasťou slovenského zdravotníctva a zodpovedne sa stará o svojich
poistencov. Toto významné výročie by
sme si radi pripomenuli inou zaujímavosťou typickou pre naše zdravotníctvo. Zdravotníckym veteránom – automobilom Škoda 1203.

Zdroj foto: archív Viliama Dobiáša

Zaujímavosti
o Škode 1203
• Vývoj Škody 1203 trval neuveriteľných 12 rokov.
• V roku 1966 museli konštruktéri
štátnych funkcionárov doslova
prehovárať, aby Škoda 1203
šla do sériovej výroby.
• Ľudia boli šokovaní najmä vnútorným priestorom a veľkosťou
presklených plôch, cez ktoré ponúkala bezkonkurenčný výhľad
z kabíny.
• Pri podávaní infúzneho roztoku
museli mať záchranári často vystrčenú ruku z bočného okienka
auta, aby mohol roztok „dobre
stiecť“.
• V zákrutách sa auto veľmi nenakláňalo a keď sa s ním šofér
naučil jazdiť, dokázal dosahovať
slušné rýchlosti.
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Tento automobil v úlohe sanitky za posledné dve
desaťročia sprevádzal tisícky záchranárov aj lekárskych tímov v ich práci. Na ceste za zdravím
odviezol v každom prípade aj nejedného poistenca
Dôvery. Tisícdvestotrojka sa u nás používala na záchranárske účely najmä do roku 1994. Dlhoročný
záchranár a prezident Slovenského Červeného
kríža Viliam Dobiáš hovorí, že ojedinele sa na tomto type automobilu jazdilo až do obdobia okolo
roku 2000. „V rámci dopravnej služby, napríklad
na prevoz pacientov domov alebo na vyšetrenia, sa
Škoda 1203 používala ešte aj pred 3 – 5 rokmi,“
pripomína Dobiáš.
Až do televízie
V mnohých areáloch nemocníc alebo vo vozovom
parku dopravných zdravotných služieb však na ňu
môžete naraziť dodnes. Svojho času tisícdvestotrojke
urobil výbornú reklamu 11-dielny televízny seriál
Sanitka, ktorý mal premiéru 25. novembra 1984.
Spomienky na ňu vyvolávajú v mnohých ľuďoch,
ktorí buď na nej jazdili, alebo sa v nej len vozili,
nostalgický úsmev. Iná vec však bola jej ovládateľnosť – držať rovnú stopu a radiť rýchlosti nebolo
jednoduché. V časoch jej aktívnej služby s ňou nebol
úplne spokojný azda žiaden šofér. „Pamätám si, že
sme na jej jazdné vlastnosti nadávali, ale potom
prišlo okolo roku 1980 zopár kusov Latvia. Vyzerali
dizajnovo lepšie, ale po pár dňoch sme si hovorili

´zlatá 1203´,“ pridal spomienku Viliam Dobiáš. Práve v tomto
type záchranárskej sanitky začal
svoju kariéru v roku 1977.
Ruka zo sanitky
Záchranári spoločnosti ZAMED
uvádzajú, že klasickou chybou
sanitky 1203 bolo „kompletné
prehrdzavenie a prederavenie podvozka“ a odpadnutie
zadnej nápravy. Majú však aj
úsmevnejšiu príhodu: Pri podávaní infúzneho roztoku vraj
museli často mať vystrčenú ruku
z bočného okienka auta, aby
mohol roztok „dobre stiecť“.

domáca výrobno-vývojová základňa: automobilová fabrika
Škoda.
Vrchlabskí konštruktéri sa pustili
do práce a už v roku 1957 pripravili takmer kompletné podklady na rozbehnutie sériovej
výroby. Delegácie z Poľska aj
NDR chodili pozorovať, ako sa
Československu pri vývoji auta
darí a ako zvládajú problémy
s konštrukciou samonosnej karosérie. Keď už bola sériová
výroba nového auta „na spadnutie“, prišlo jedno z ďalších nelogických rozhodnutí vtedajšieho štátneho aparátu. Vývojové

riovej výroby sa auto po nekonečných peripetiách a straníckych rozhovoroch – v roku
1966 museli konštruktéri štátnych funkcionárov doslova prehovárať – dostalo až na konci
roka 1968. Vývoj Škody 1203
tak v konečnom dôsledku trval
neuveriteľných 12 rokov.

Veľtrh v Brne
Novinku verejnosti oficiálne
predstavili v septembri 1968
na strojárenskom veľtrhu v Brne.
Ľudia boli šokovaní najmä vnútorným priestorom a veľkosťou
presklených plôch, cez ktoré
ponúkala bezkonkurenčný
Pozriv ý h ľa d
me sa
z kabíny.
V rámci dopravnej služby, napríklad na prevoz
ale ešte
Dodávpacientov domov alebo na vyšetrenia, sa
na výka mala
Škoda 1203 používala ešte aj pred 3 – 5 rokmi,
robnú
priestor
Viliam Dobiáš, dlhoročný záchranár
históriu
pre potohto typu automobilu. Pôvod- práce muselo Vrchlabí zastaviť sádku a náklad oddelený
ná myšlienka vznikla v Česko- a namiesto úplne novej konštruk- pevnou stenou. Sanitka mala
slovensku v druhej polovici cie rýchlo zrekonštruovať doží- v stene rozmernejšie vysúvacie
päťdesiatych rokov minulého vajúcu Škodu 1201 (oficiálnym okienko, za ktorým už nebolo
storočia kvôli potrebe ľahkého dôvodom bol nedostatok peňa- žiadne čalúnenie.
úžitkového auta, ktoré by do- zí). Tak vznikol typ Škoda 1202.
kázalo zásobovať najmä men- Najvyššia dosiahnuteľná rých- Čím však Škoda 1203 mnošie obchody v zastavaných losť 100 km/h, priemerná spot- hých príjemne prekvapila,
oblastiach miest a obcí. Veľké reba 10 l benzínu na 100 km.
bol jej komfortný podvozok.
nákladné autá totiž zbytočne
Mäkké pruženie oceňovali
upchávali ulice, boli hlučné Tucet rokov
najmä pacienti v sanitných vera príliš obmedzovali obyvateľ- Súbežne s výrobou typu 1202 ziách. V zákrutách sa auto veľstvo. Nákup vhodnej dodávky vo Vrchlabí ale ďalej prebiehal mi nenakláňalo a keď sa s ním
od západných susedov bol, aj vývoj nového auta. V roku šofér naučil jazdiť, dokázal doprirodzene, nepredstaviteľný, 1962 padlo definitívne rozhod- sahovať slušné rýchlosti. Závod
veľký brat – Sovietsky zväz nutie o označení novinky Ško- Vrchlabí vyrobil v rokoch 1968
potreboval sústrediť všetky da 1203. Opäť sa postavilo – 1981 spolu 69 727 kusov
svoje kapacity na vlastnú pro- niekoľko prototypov (dodávka, modelu Škoda 1203.
dukciu. Zákazku tak dostala mikrobus a sanitka), no do sé9

Zodpovedná Dôvera

Keď je pes lekárom
Canisterapia sa u nás zatiaľ využíva veľmi málo. Napriek tomu, že má dobrý vplyv na zdravé aj
hendikepované deti, podporuje zdravie, zlepšuje činnosť tela, zvyšuje empatiu, pamäť aj logiku.
O tejto špeciálnej metóde sme sa rozprávali s jednou z mála canisterapeutiek na Slovensku Ľubicou
Bátoryovou z občianskeho združenia K-7 Psovodi – záchranári Slovenskej republiky.

Pojem canisterapia nie je
u nás celkom bežný. O čo
vlastne ide?
Pri canisterapii, ktorú využívame
u detí s viacnásobným postihnutím, sa využíva ucelený vplyv
psa. Pes napomáha dieťaťu
v psychomotorickom rozvoji,
v rozvoji komunikácie, dodáva
dieťaťu potrebné rituály. Ak do
canis tímu, to znamená psovod,
pes, klient, odborná verejnosť,
rodina, pridáme fyzioterapeuta,
hovoríme o integrovanej canisterapii. Detskému pacientovi tak
prinášame zlepšenie činnosti
všetkých systémov v tele, zlepšujeme senzomotorickú integráciu, podporujeme činnosť vyššej
nervovej sústavy – najmä logiky
a pamäti, pomáhame mu pochopiť empatiu a zažiť neskutočnú
motiváciu a stimuláciu.
Ako je možné, že psy dokážu liečiť?
Je vedecky dokázané, že pes
pôsobí na človeka prostredníctvom teploty svojho tela, ktorá je
vyššia ako teplota ľudského tela,
ako aj prostredníctvom vibrácií
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vznikajúcich pri dýchaní a kardiočinnosti psa a senzoricky prostredníctvom svojej srsti a tela.
Úplnou špecialitou je vplyv
psieho jazyka pri podpore činnosti neaktívneho svalstva alebo,
naopak, na uvoľnenie napätého
svalstva. Táto terapia sa u nás
nazýva terapia lízaním – jedinečná senzomotorická stimulácia.
Špeciálny pes je však použiteľný aj u zdravých detí – najmä
ako motivátor pri učení a rozvoji
kognitívnych funkcií. Je to však
na osobitný rozhovor.
Kto je klientom vášho centra?
V oblasti klasickej canisterapie
sú klientmi nášho canis centra
K-7 najmä deti predškolského
veku. Máme veľké úspechy
s edukáciou a motiváciou prostredníctvom psov pri deťoch
s odloženou školskou dochádzkou, ktoré pripravujeme hravou
formou na základy matematiky,
grafomotoriky, logiky. Ide o deti
s diagnózou DMO, Downov syndróm, ŠPU – špecifické poruchy
učenia a iné. V oblasti integrova-

nej canisterapie sa zameriavame na včasnú intervenciu u detí
s viacnásobným postihnutím vo
veku od niekoľkých mesiacov
do 10 rokov. Ide najmä o deti
s diagnózou obrna mozgu,
metabolické poruchy, nervovo-vývojové, ktoré spôsobujú telesný, ale aj mentálny postih
pacienta. O týchto pacientov sa
na terapii často starajú aj tri špeciálne psy naraz spolu s fyzioterapeutom a canisterapeutmi.
Dá sa canisterapia praktikovať aj na dospelom človeku alebo pomáha len
deťom?
Canisterapia sa dá praktikovať
aj na dospelých ľuďoch, ktorí sa
dostali do životnej nepriaznivej
situácie – najmä ako podporná
terapia. Niektoré canis tímy sa
špeciálne venujú cieľovej skupine
ľudí, ktorí žijú v domovoch dôchodcov, domovoch sociálnych
služieb, denných stacionároch či
hospicoch. Špeciálnou cieľovou
skupinou sú ľudia, ktorí sa ocitli
vlastným pričinením na okraji
spoločnosti – aj tam patrí canis-

terapia. Do diagnostických ústavov, do psychiatrických liečební,
do komunít ľudí, ktorí bojovali či
bojujú so závislosťou.
Ako dlho asi trvá výcvik
psa tak, aby sa dal využiť
na canisterapiu?
V canisterapii nejde ani tak
o výcvik psíka ako o jeho vlohy, ďalej empatiu voči človeku
a neúnavnú schopnosť radostne
slúžiť človeku. Veľmi podstatnou
časťou je výchova a socializácia – to je základ uplatnenia
psíka v jeho budúcom poslaní. Pri správnom vedení vám
pes sám ukáže, ktorá cieľová
skupina klientov je jeho srdcu
blízka a komu bude oddaný.
A v priebehu jeho dozrievania,
počas rokov praxe sa to u psíka
môže vyvíjať. Psík bystrý, rýchly,
šikovný – poviete si, to je čistý
motivátor, pes na edukáciu, ten
polohovať nebude. Ale môžete
sa mýliť, psík časom naberie
skúsenosti, pozorovaním iných
služobne starších psov sa veľa
naučí a časom sa na žinenke
rád polohuje.
Ako rýchlo nastane pokrok pri dieťati, ktoré podstúpi canisterpaiu?
Canisterapia je dlhodobý proces založený na dlhodobých
cieľoch. Spätná väzba závisí
aj od toho, či ide o skupinovú

canisterapiu alebo individuálnu
canisterapiu (face to face). Sme
však často svedkami toho, najmä na víkendových pobytoch,
že sa nám vytvoria dvojičky –
dieťa a pes, ktoré pracujú ako
jedna duša, jedno telo.
A sme svedkami aj toho, že si
špeciálny psík pri cvičení na žinenke počas terapie dieťatko
osvojí ako svoje, sprevádza ho
pohľadom, nasaje jeho vôňu,
oblizne mu tváričku veľkým
vlhkým jazykom, napraví mu
ručičku, skontroluje, kde sa nachádzajú ostatní dospelí a či je
všetko v pohode. Dovolí, aby
mu dieťa rátalo zuby či naťahovalo jazyk, „žužľať“ mu uši,
miluje, ak mu dieťa pri terapii
rozpráva. Pre rodičov je každý
aj maličký posun ich detí veľkou
udalosťou.
Na rehabilitačný pobyt deťom
s ťažkým kombinovaným postihnutím a ich rodinám v Terchovej
zameraný na integrovanú canisterapiu prispela zdravotná poisťovňa Dôvera prostredníctvom
svojho grantového programu.

Grantový
program
Dôvera
• zdravotná poisťovňa
Dôvera spustila v roku
2012
• podporuje aktivity
spojené so zdravím,
rekonvalescenciou,
zdravým životným
štýlom, športom a prevenciou
• prebieha dvakrát
ročne (na jar a na jeseň)
• požiadať o príspevok
môžu jednotlivci aj
organizácie
• poskytne vybraným
žiadateľom grant až
do výšky 1 000 eur
• podporil od svojho
vzniku už 94 žiadateľov
• rozdal žiadateľom
takmer 90 000 eur
• spravuje ho Nadácia
pre deti Slovenska
(jedna z najstarších
a najväčších neziskových organizácií
na Slovensku)
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Výhody od Dôvery

Plaťte poistné
jednoducho a bez
starostí
Nová služba je určená všetkým, ktorí platia
zdravotné poistenie sami, napríklad živnostníci.
12

Využívanie novej služby KomfortPlatba dokáže poistencom
ušetriť veľa času. Už nebudú
musieť každý mesiac chodiť
do pobočky zdravotnej poisťovne a zisťovať, koľko majú platiť, ani chodiť na poštu a platiť
vysoké poplatky za prevody
pri podaní poštovej poukážky,
prípadne do banky alebo vo

nastavil v Elektronickej pobočke
spolu s ďalšími parametrami pre
túto službu.
Rýchlosť úhrady je bezkonkurenčná, čo je veľkou výhodou
oproti klasickým prevodným príkazom, trvalým príkazom alebo
poštovým prevodom, ktoré môžu
trvať aj niekoľko dní. V praxi to

Sme priaznivcami inovácií, ktoré
zvyšujú pohodlie našich klientov.
Odteraz môžu naši poistenci
prostredníctvom platobnej karty
platiť svoje poistné opakovane,
vždy načas a v správnej sume,
hovorí o novinke Radomír Vereš, finančný riaditeľ zdravotnej
poisťovne Dôvera. Nová služba, podobne ako už
zaužívaná platba poistného cardPay, využíva praktickú
stránku platobných kariet.
svojom internet bankingu zadávať prevodné príkazy. Ak
sa napríklad zníži výška preddavku, pretože poistenec bol
časť mesiaca práceneschopný a zdravotná poisťovňa je
o tom včas informovaná, tak
pri samotnej realizácii platby
sa z platobnej karty stiahne
príslušná nižšia suma. Poistenci
nemusia sledovať správy o prípadnom zvýšení preddavku
na prelome kalendárneho roka,
pretože systém platbu automaticky upraví so zohľadnením
maximálnej platby (denného
limitu), ktorú si každý poistenec

znamená, že v okamihu realizácie KomfortPlatby je suma
pripísaná okamžite na stav
účtu klienta v Dôvere. Celá
platba prebehne on-line, bez
čakania na to, kým bude fyzicky pripísaná na účet zdravotnej
poisťovne v Štátnej pokladnici.
Realizáciu platby ihneď potvrdíme poistencovi SMS/e-mailovou notifikáciou a môže si ju
overiť aj vo svojom stave účtu
v Elektronickej pobočke. Dôvera
poistencov zakaždým informuje o zrealizovanej platbe, aby
ju prípadne mohli v sporných
prípadoch reklamovať alebo

zablokovať realizáciu ďalších
platieb. Parametre služby KomfortPlatba sa dajú kedykoľvek
meniť a v prípade nespokojnosti
je možné súhlas na opakované
platby odvolať.
Ďalšou výhodou je, že pre
KomfortPlatbu sú určené jednoznačné identifikátory, vďaka
ktorým sa nestane chyba či preklep napríklad vo variabilnom
symbole, prípadne že niektorý
z identifikátorov poistenec zabudne vypísať, ako je to bežné
pri prevodných príkazoch alebo
poštových poukážkach.
Pohodlné platenie poistného,
KomfortPlatbu, si môžu poistenci
Dôvery aktivovať pri najbližšej
platbe platobnou kartou cez
Elektronickú pobočku. Každý
klient si môže nastaviť viacero
parametrov, napríklad maximálnu výšku platby, počet opakovaní platby či čas, na ktorý dáva
súhlas s realizovaním opakovaných úhrad.

Ďalšie informácie
sa môžu klienti dozvedieť aj na
www.dovera.sk/komfortplatba
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www.dovera.sk

UŽÍVAJTE SI VÝHODY,

JE TO ZDRAVÉ

OČKOVANIA

50 %

príspevky na vakcíny

PROTI HEPATITÍDE A, B

úhrada z ceny všetkých troch
dávok vakcíny

100  %

PROTI CHRÍPKE

100  %

PROTI PNEUMOKOKOM

100  %

PROTI KLIEŠŤOVEJ ENCEFALITÍDE

úhrada vakcíny

úhrada vakcíny

úhrada tretej dávky vakcíny

od 16 rokov

pre všetkých

od 2 rokov

od 1roka

SLUŽBY

zvyšujúce úroveň komfortu poistenca
MAMOGRAFIA

do10 dní vyšetrenie prsníkov už do 10 dní od objednania pre poistenky

50  %

NADŠTANDARDNÉ IZBY
zľava na izby vo vybraných nemocniciach

u vás
doma

POISTENIE V POHODLÍ DOMOVA
náš zamestnanec príde k vám domov a poistí novorodenca

ONLINE

služby, ktoré používate
cez internet

pre všetkých

online informácie o nežiaducich
kombináciách liekov
ELEKTRONICKÁ POBOČKA

online komunikácia
so zdravotnou poisťovňou
MOBILNÁ APLIKÁCIA
DÔVERA

užitočné funkcie a informácie
v mobile

NOVINKA

100  

100

už aj pre otcov

100 + 100   + 100

od 1. 1. 2015 preplatenie doplatkov za lieky
na predpis pre deti do 18. roku veku a oboch
ich rodičov až do výšky 100 €

Ponuka platí len pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera.
* Kompletné kritériá pre nadštandard nájdete na www.dovera.sk.

pre všetkých

ĎALŠIE VÝHODY

BEZPEČNÉ LIEKY

od 40 do 69 rokov

novorodenci

pre našich
poistencov

VITAMÍNY
PRE DARCOV KRVI

vitamíny na obnovu
krvi zadarmo
BABY KUFRÍK

užitočné veci
pri narodení dieťaťa

Číslo

Iba

Slnko

1m0inút

nemusí byť
len váš kamarát

Nezabúdajte sa pri opaľovaní natierať!
Iba 10 minút stačí, aby ste si prekontrolovali
pokožku a ubezpečili sa, že nemáte žiadne podozrivé škvrnky či hrbolčeky na tele. Prichádza
totiž leto a slnečné lúče nemusia vždy znamenať
len slasť, pôžitok a relax. Ak sa neslníte zodpovedne, môžu vážne nalomiť vaše zdravie. Dobré
je preto zvyknúť si na samovyšetrenie pokožky,
ideálne raz mesačne alebo aspoň 2- či 3-krát
do roka. V prípade podozrení radšej navštívte
kožného lekára.

Zmeny na pokožke
Jane sa vždy páčila tmavšia, „do čokoládova“
opálená pokožka, preto letné mesiace rada trávila na slnku. Niekedy dokonca ani nevenovala
pozornosť dostatočnej ochrane pred UV žiarením – myslela si, že vytúžený odtieň dosiahne
rýchlejšie, ak použije opaľovací krém s nie príliš
vysokým ochranným faktorom. Po čase jej na koži
začali pribúdať drobné znamienka. Zašla preto za svojím lekárom a podozrenie na zhubné
ochorenie bolo, našťastie, odhalené včas. Nebyť
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promptnej návštevy lekára a absolvovania príslušných vyšetrení, ktovie, ako by to celé dopadlo.
Faktom zostáva, že Slováci preventívne prehliadky zanedbávajú. No ani im sa nevyhýbajú rôzne
druhy ochorení vrátane toho najobávanejšieho
– rakoviny kože.

Štatistiky
Z výkazu dermatovenerologickej ambulancie
za rok 2013 vyplýva, že u mužov nad 19 rokov
bolo zistených 13 418 prípadov melanómu či
iných zhubných nádorov kože, rovnakú diagnózu
odhalili u 16 000 žien. Z toho takmer 4 000 bolo
malígnych, t. j. išlo o najzhubnejší druh rakoviny
kože. O niečo viac ako 3 000 takýchto prípadov
potvrdili u mužov.

Prevencia
Pre každého zodpovedného človeka, ktorý sa
stará o svoje zdravie, by malo platiť, že prevencia je základ. Treba si všímať, či zrazu nenastali

zmeny farby, hladkosti, tuhosti na pokožke, či sa
neobjavili podozrivé hrčky. Pozornosť si nevyžadujú len materské znamienka, riziková môže
byť aj zdravá časť kože, kde predtým žiadne
znamienko nebolo. Dobré je skontrolovať telo
od hlavy až po prsty na nohách, nezabúdať ani
na pokožku hlavy. Zdravé znamienka obyčajne nebolia, nesvrbia, ani inak sa neprejavujú.
Pozornosť treba zbystriť v momente, keď hrčka
nemá symetrický tvar, jej okraje nie sú okrúhle
alebo oválne. Podozrivé je aj to, ak nie je ostro
ohraničená, ale splýva s okolitou kožou, respektíve sa v nej úplne stráca. Opatrní by mali byť
hlavne ľudia so svetlou pokožkou či s oslabeným
imunitným systémom, prípadne tí, ktorí sa vybrali
na exotickú dovolenku do oblastí s vysokým UV
indexom. Ani soláriá podľa odborníkov zdravej
pokožke veľmi neprajú, rovnako tak strava s nad-

merným obsahom tukov a s nízkym zastúpením
vitamínov, svoju úlohu môže zohrať aj dedičnosť.

Ako sa chrániť?
Najúčinnejšou prevenciou zostáva ochrana pred
slnečným žiarením. Sústrediť sa treba najmä
na deti, mladistvých, používať opaľovacie krémy
s vysokým faktorom, neopaľovať sa na silnom
poludňajšom slnku, chrániť kožu odevom, nosiť
klobúk. U väčšiny dospelých materské znamienka
po 20. – 25. roku života nepribúdajú, preto každý novotvar na pokožke treba odborne konzultovať s lekárom. Ak sa hrčka odhalí včas, je možné
vybrať ju bez komplikácií. Napríklad v roku 2013
bolo v rámci výkonov jednodňovej zdravotnej
starostlivosti operovaných 1 120 pacientov do 18
rokov a 13 201 ľudí starších ako 19 rokov.
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Na cestách

Navštívte Festival
zdravia
8 krajov, 24 miest, 32 dní, viac ako 250 hodín
v teréne. Tak by mal v auguste a v septembri
vyzerať Festival zdravia, ktorý organizuje
zdravotná poisťovňa Dôvera. Pre návštevníkov,
ale aj okoloidúcich sú pripravené osvedčené
aktivity, ale aj novinky. Každá zo zastávok Festivalu
zdravia ponúkne svoj program v 5 stanoch
– zónach. Navštívte nás na jednom v 24 miest
po celom Slovensku a zistite, čo je vášmu telu
a mysli prospešné.

V zóne Zdravá
prevencia nájdete:
• zisťovanie krvnej skupiny
• preventívne vyšetrenia lekárom špecialistom
• ukážky prvej pomoci
• poradenstvo v oblasti zdravotného poistenia
V zóne Zdravé jedlo zistíte:
• ako pripraviť jednoduché, rýchle a najmä
zdravé jedlá, nápoje zo zeleniny, ovocia a čerstvých byliniek
• aké sú zdravšie alternatívy našich obľúbených
jedál
V zóne Zdravý pohyb si vyskúšate:
• čo je kruhový tréning a ako si vďaka nemu
posilniť celé telo
• ako najlepšie používať pomôcky na cvičenie
• návštevníkom sa budú individuálne venovať
fitnes tréneri a poradia aj cviky šité na mieru
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V zóne Zdravá myseľ sa dozviete:
• čo je potrebné robiť pre zdravý spánok
• ako vplýva dobrý spánok na každodenný život
• ako sa vyrovnať so stresom
• ako správne relaxovať
V zóne Zdravý smiech sa zabavíte:
• pri bláznivej fotostene
• na bicykli, ktorým si zároveň namixujete zdravý
a osviežujúci nápoj
• na bicykli s otočenými riadidlami
Navyše, každý návštevník má šancu
vyhrať skvelú cenu.

Viac o Festivale zdravia sa dozviete
už čoskoro na www.dovera.sk.

Darujeme krv

Ako darovať krv pre
konkrétneho človeka?
Prosíme, darujte krv pre Evu C., lieči sa
v nemocnici v Prešove. Potrebuje krv
skupiny A-. Stretli ste sa s touto alebo
inou žiadosťou o pomoc na internete
alebo na Facebooku? Chceli by ste pomôcť, ale neviete, čo robiť? Prečítajte
si jednoduchý návod, ako postupovať.
Ak chcete darovať krv pre konkrétneho človeka, stačí pri registrácii na odberovom mieste
povedať, že krv chcete darovať na dané meno.
Do ruky dostanete tlačivo, ktoré je potrebné
vyplniť. V ňom uvediete svoje meno, meno človeka, ktorému darujete svoju krv, a miesto, kde je
pacient hospitalizovaný, teda názov oddelenia
a nemocnice. Potvrdenie o darovaní potom treba
doručiť na toto oddelenie. Transfúzny príspevok
bude rezervovaný sedem dní od odberu.

Ak máte vhodnú krvnú
skupinu, presvedčte sa,
či ste aj vhodný darca.
Ak máte krv vhodnej krvnej skupiny pre konkrétneho darcu, presvedčte sa, či ste aj vhodný
darca. To znamená, že musíte spĺňať základné
podmienky ako vek od 18 do 60 rokov, vážiť
minimálne 50 kilogramov, nebyť nosičom vírusu HIV ani mať prekonanú žltačku (hepatitídu)
typu B a C či trpieť iným závažným ochorením.
Potom sa môžete vybrať na odberné miesto, teda
na transfúznu stanicu Národnej transfúznej služby SR, ich zoznam nájdete napríklad na webe
mojakrvnaskupina.sk.
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Ako to funguje

Každý deň sa na nás
obráti 1 300 ľudí
Tisíc telefonátov a 300 e-mailových správ. To je priemerný denný počet podnetov pre našich kolegov z kontaktného centra.

Kontakty
Zákaznícka linka:
0850 850 850
info@dovera.sk
Linka pre
poskytovateľov:
0800 150 155
poskytovatel@dovera.sk
Schránka správ
v Elektronickej
pobočke
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Kedy používať európsky zdravotný preukaz, ako dokladať zmenu zamestnania, zmenu adresy
po sťahovaní, zmenu mena či nástup na materskú dovolenku. Ďalej
otázky týkajúce sa výkonov, ktoré prepláca zdravotná poisťovňa
a ktoré nie, prípadne koľko má doplácať pacient. To sú najčastejšie
témy, s ktorými sa obracajú naši
klienti na našu Zákaznícku linku
0850 850 850, linku pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
0800 150 155, prostredníctvom
adresy info@dovera.sk alebo
schránky správ v Elektronickej
pobočke.

Poistenci si tiež overujú aj poplatky u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a tiež to, či
bol lekár oprávnený vypýtať
si danú sumu peňazí za vykonaný zdravotnícky úkon. Len
vlani sme evidovali viac ako
260-tisíc prichádzajúcich hovorov, v priemere sme mesačne vybavili takmer 22-tisíc telefonátov, čo je denne takmer
1 000 hovorov.

Naši pracovníci sú k dispozícii
počas pracovných dní od 7.00
do 19.00 h. V ostatnom čase
je možné nechať odkaz, ktorí
kolegovia vybavia hneď na ďalKontaktné centrum však nie je ší pracovný deň. Okrem toho
určené len pre poistencov, ale odpovedajú na stovky e-mailov
pre každého, kto sa s nami po- a riešia rôzne podnety poistrebuje spojiť. Či
tencov. Špecifické
už ide o poisteninformácie treba
Len vlani sme
cov, platiteľov
často vyhľadávať
evidovali viac
poistného, ale
a pomôcť s rieako 260-tisíc
často aj o lekášením problému
prichádzajúcich
rov či pracovnívolajúceho. Vôbec
hovorov.
kov nemocníc
pritom nejde o jeda zdravotníckych zariadení. Ak noduchú prácu. Pracovníci
vytočia naše číslo, na druhej kontaktného centra musia byť
strane linky sú denne priprave- skúsení v oblasti zdravotného
ní pracovníci na zodpovedanie poistenia, vytrvalí pri celodenmnožstva rôznych otázok. Zdvih- nom vybavovaní požiadaviek
nutím telefónu sa ich práca ešte a často aj trpezliví.
len začína.

9

Infoservis

vecí, ktoré potrebujete vedieť,
ak vám vyplatili dividendy

Hoci sa z dividend neplatí daň z príjmu a ani sa ich výška nepriznáva v daňovom
priznaní, poistné na verejné zdravotné poistenie sa z nich vypočítava aj odvádza.

1

Poistné sa platí preddavkovo (teda nie len raz ročne
po vykonaní ročného zúčtovania
poistného).

sídle ministerstva zdravotníctva.
Ďalšie podrobnosti sú upravené
vo vyhláške č. 116/2014 Z. z.
v platnom znení.

2

5

3

6

Percentuálna sadzba
na výpočet poistného je
14 %, a to aj v prípade osoby
so zdravotným postihnutím.
Platiteľom preddavku
na poistné z týchto dividend je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá dividendy vypláca.

4

Platiteľ vykazuje preddavky na poistné z dividend osobitným výkazom
platiteľa dividend, ktorého
vzor je uvedený na webovom

Lehota na predloženie výkazu platiteľa dividend
zdravotnej poisťovni je do 8 dní
po uplynutí mesiaca, v ktorom
boli dividendy vyplatené.
Splatnosť preddavku
na poistné z dividend je
do ôsmeho dňa po uplynutí mesiaca, v ktorom boli dividendy
vyplatené.

7

Preddavok na poistné sa
vypočítava z celej sumy
prijatých dividend, avšak najviac zo 60-násobku priemernej

mesačnej mzdy spred dvoch
rokov (v roku 2015 sa preddavok vypočítava najviac zo
sumy 49 440 €; v roku 2014 sa
preddavok vypočítaval najviac
zo sumy 48 300 €).

8

Celoročné poistné z príjmov z dividend a porovnanie so zaplatenými preddavkami na poistné sa vypočíta
v ročnom zúčtovaní poistného.

9

Platiteľ dividend nemá
inú registračnú alebo
oznamovaciu povinnosť voči
zdravotnej poisťovni (iba povinnosť vypočítať, vykázať a odviesť preddavok z dividend).

Čo je dividenda?
• podiel na zisku vyplácaný
osobám podieľajúcim sa na základnom imaní alebo členom
štatutárneho alebo dozorného
orgánu obchodnej spoločnosti
alebo družstva
• podiel na zisku vyplácaný
zamestnancom bez účasti na základnom imaní
• vyrovnávací podiel pri zániku

účasti spoločníka v spoločnosti
(okrem podielu spoločníka verejnej
obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti)
• podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti alebo družstva (okrem podielu spoločníka
verejnej obchodnej spoločnosti
a komplementára komanditnej
spoločnosti) – pri zrušení spoloč-

nosti bez právneho nástupcu a
• podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi (okrem podielu spoločníka
verejnej obchodnej spoločnosti
a komplementára komanditnej
spoločnosti)
Viac nájdete na
www.dovera.sk
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Poradňa

Čo s deťmi

počas letných prázdnin?
U detí sa dá rok rozdeliť na „čas prázdnin a potom tie ostatné dni“. Túžobne
očakávaný oddych od školských povinností, zmena obvyklej dennej náplne
a rutiny, pre niektoré deti (žiaľ) aj oddych od kolektívu a školského prostredia
celkovo. Psychohygienou pre deti je už samotná prítomnosť tohto významného
míľnika, ktorým prázdniny sú.
Niektorí rodičia sa sťažujú,
že ich deti sa cez prázdniny
nudia, nemajú záujem o žiadne činnosti a v dôsledku toho
„len vymýšľajú neplechu, zaháľajú alebo sedia pri počítači“. Ako k tomu však prišlo?
Môžeme hovoriť o nejakom
radikálnom vákuu?

pre rodičov výzvou, ako to popri zamestnaní zabezpečiť. Deti
netreba cez prázdniny preťažovať, ale drobná pomoc v oblasti,
za ktorú by prebrali zodpovednosť, môže nielen vyplniť čas,
udržať kontinuitu určitých hraníc
a pravidiel, ale zároveň prispievať k zdravej sebaúcte. Je dôležité, aby si deti mohli vybrať,

šia prospieva aj deťom. Umožní
to rozšíriť repertoár obvyklých
rodinných činností, hodnôt a vzorov, s ktorými je možné sa identifikovať, ale takisto spätnej väzby a ocenenia. Viacgeneračné
prepojenie pomáha uvedomiť si
lepšie rodinnú históriu, kontinuitu
životného a rodinného príbehu.

Rodičia si
Rodičom sa
tiež núkajú
môžu klásť
Deti netreba cez prázdniny preťažovať, ale
detské táotázky, či
drobná pomoc v oblasti, za ktorú by prebrali
bory, kluby
sa ich deti
zodpovednosť, môže nielen vyplniť čas,
a voľnočamajú dobre
udržať kontinuitu určitých hraníc a pravidiel,
sové centrá.
v zmysle, či
ale zároveň prispievať k zdravej sebaúcte.
Niektoré sú
majú deti
aj rozvojovo
mimo školy
vybudovaný základ na dosta- v čom sa budú angažovať, aby zacielené. Pri vypĺňaní práztok príležitostí na plnohodnotné v tom videli zmysel.
dnin podnetmi by však rodisociálne interakcie. Dôležitú úločia mali dbať nato, aby zvýšil
hu zohráva štrukturovanie času, Trávenie času u starých rodičov priestor aj na „ničnerobenie“,
ako aj podnetnosť prostredia, či širšej rodiny býva osožné pre ktoré umožní ľahšie stráviť
interakcie, ktoré by ich plne rodičov. Majú priestor pre seba predošlé stimulujúce obdobie
vtiahli do aktivít. Preto zostáva ako partneri, ale zmena ovzdu- školy.
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Odpovedá
psychologička
PhDr. Jarmila Tomková:

PhDr. Jarmila Tomková,

Pýta sa Jana (29)
z Humenného
Chcem dať dcéru do tábora,
ale bojím sa, aby to pre ňu
nebolo stresujúce. Na cudzie
prostredie a ľudí si zvyká
ťažko.
V takých prípadoch sú možnosťou
tiež detské letné činnosti, ktoré poskytujú niektoré školské kluby alebo
denné tábory, do ktorých deti dochádzajú. Pre deti to môže byť istou
formou bezpečného prostredia. Kamaráti, ktorých poznajú, pedagógovia, ktorí sú im známi, rodičia, ktorí
po nich prídu z práce ako obvykle,
a potom nasledujú aktivity s rodinou.
Nad rámec každodennosti idú pobytové tábory, ktoré deťom pomáhajú rozširovať túto ich komfortnú zónu
a umožnia im tak preveriť si svoje sociálne a iné zručnosti, samostatnosť.
Môžu ich vývinovo posunúť ďalej, sú

jedinečnou príležitosťou na sebarozvoj a býva v nich zábava. Aby však
dieťa z toho viac profitovalo než trpelo, je dobré zohľadňovať celkovú
mieru jeho psychickej pripravenosti,
prípadne drobca vyslať do tábora
spolu s vyspelejším kamarátom, ktorý mu bude prípadnou oporou. Dobrí vedúci táborov by si ale mali byť
týchto úskalí vedomí a aj byť zruční
v bezpečnom rozširovaní komfortnej
zóny detí. Pristupujte k deťom s úctou
a rešpektom. Zahrňte ich do rozhodovania o tom, čo si želajú.
Pýta sa Peter (38) z Čadce
So synom máme počas školy
kopec práce s učením a aj tak
zaostáva. Zo špeciálno-pedagogickej poradne máme
úlohy na doháňanie jeho
„deficitov“. Prázdniny využívame aj na toto. Nemal by
radšej oddychovať?

psychologička pôsobiaca vo
Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie
v Bratislave, taktiež ako školská
psychologička. Najviac sa však
angažuje v terapeutickej práci
s detskými a dospelými klientmi,
pármi, rodinami a skupinami. Vo
svojej praxi s klientmi využíva
najmä naratívnu psychoterapiu.

Dospelí vedia, čo pre nich po náročných pracovných dňoch znamená dovolenka. Aj deti potrebujú
a zaslúžia si oddych od nárokov
a spĺňania školských a rodičovských
očakávaní. Ak dieťa potrebujeme
cielene podnecovať kvôli vývinovým
„omeškaniam“, treba konzultovať
s odborníkmi primeraný individuálny
postup. Vaša spolupráca s poradňou je zodpovedným krokom. Postarajte sa však o dostatok priestoru,
ktorý toto podnecovanie vyváži, t. j.
keď dieťa nevníma žiadny školský
a tréningový kontext. Doprajte mu
bezstarostnosť. Obzvlášť, keď sa
pasuje s pocitom, že v určitých
oblastiach napriek snahe stále nie
je dostatočne dobré. Umožnite mu
aktivity a hry, v ktorých bude môcť
oddychovať a zažiť, že je dostatočne šikovné bez ohľadu na tréningy
a výkon.
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Šport

Bežecké desatoro
Beh je pre človeka najprirodzenejšia pohybová aktivita. Ak ho chcete povýšiť
z občasnej na pravidelnú a častejšiu aktivitu ako raz do mesiaca, týchto desať
základných pravidiel vám k tomu pomôže:

1

Urobte si jasno v tom, prečo
beháte a prispôsobte tomu
svoj tréning. Chcete behať len
preto, aby ste si vyvetrali hlavu
a dopriali svojmu telu po usedenom dni trochu pohybu? Alebo
je to cesta, ako zhodiť nadbytočné kilá? Či máte ambíciu vyhrávať preteky? Každý z týchto
dôvodov vyžaduje iný prístup.

2

Nájdite si motiváciu, aby
ste sa nevzdali pri prvej kríze. Najmä pri chudnutí a príprave na preteky je motivácia veľmi
dôležitá. Stanovte si jasný cieľ,
naplánujte si cestu, ako ho dosiahnuť, a držte sa jej. Mnohým
sa osvedčilo mať tréningový plán
vytlačený na papieri a uložený
na viditeľnom mieste.

3

Neprepáľte to. Nebehajte
rýchlejšie ani častejšie, ako
je to ešte efektívne. Inak rýchlo
vyhoríte, „zavaríte“ svoj motor.
Trénujte podľa svojho pulzu, povedie vás správnou cestou.

4

Využívajte bežecké aplikácie. Nielenže vám pomôžu
udržiavať tempo či následne poslúžia na analýzu vášho tréningu, ale vďaka komunite bežcov,
ktorá aplikácie využíva, budete
mať stále motiváciu zlepšovať
sa. Veď keď Fero zabehol ráno
osem kilometrov za hodinu, vy
predsa dáte aj desať, nie?
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5

8

6

9

Neprejedzte sa pred
behom a nezabúdajte
na pitný režim. Ak raz skúsite
behať s plným žalúdkom, druhý
raz už takúto chybu určite neurobíte. Podobne zabudnúť pri
dlhých behoch v teplom počasí
na fľašu vody sa nevypláca.
Ak vás čaká náročnejší
beh, najskôr sa zahrejte
a rozcvičte, ponaťahujte dynamickým strečingom. Ak sa nerozcvičíte a nerozbeháte pred
päťkilometrovým pomalým
poklusom, nič sa nestane. Ale
ak vás čaká rýchly beh, intenzívny tréning či preteky, určite
sa predtým zahrejte na správnu
„prevádzkovú teplotu“. Veď aj
pri aute platí, že vytáčaním
studeného motora riskujete
poruchu.

7

Vyhnite sa nude – občas zmeňte trasu behu.
Nechce sa vám stále dookola
krúžiť po tom istom chodníku
v parku, už vás to tam nebaví,
a preto chcete dať prednosť
gauču? Odolajte pokušeniu
a vybehnite inou cestou. Objavíte nové chodníky, nové prostredie a novú chuť trénovať. Ak
ste začiatočník, behajte radšej
v prírode, ako po asfalte. Len si
v prípade núdze vždy so sebou
zoberte nabitý mobil.

Predýchajte to. Správnym dýchaním predídete
pichaniu v boku, zvýšite svoju
výdrž a zlepšíte svoj výkon. Pri
výrazne aeróbnom tempe, teda
pri ľahkom kluse, je dobré dýchať nosom. Pri svižnejšom tempe sa už dýcha ústami. Vždy
však dýchajte do brucha.
Nehľadajte výhovorky.
No a čo, že vonku prší,
mrzne, sneží, fúka či pripeká.
A no a čo, že sa skoro stmieva.
Behať sa dá za každého počasia i po tme, stačí sa správne
vystrojiť. To ešte len pocítite
eufóriu, keď zvládnete päť kilometrov v lejaku a chumelici.

10

Nezabúdajte na regeneráciu. Tak ako
v práci je občas potrebná dovolenka, aj vaše telo potrebuje
po tréningu oddych. Aby sa zas
vedelo rozbehnúť ešte rýchlejšie a vydržalo ešte dlhšie.
Doprajte si preto pri tréningu
aj voľnejšie či voľné dni. Zájdite na plaváreň, do sauny či
na masáž alebo si nohy len tak
vyložte na stôl. Ale suverénne
najlepšou regeneráciou je dlhý
spánok. Preto neponocujte, ale
choďte spať „so sliepkami“ –
ešte len potom vám to pobeží...

Recept

cie Cukinový krém
Ingredieon
)
(na 4 p rcie
s bryndzovou penou
Krém:
• 2 lyžice olivového/
kokosového oleja
• 1 biela cibuľa
• 2 jarné cibuľky
• 3 strúčiky cesnaku
• 2 stopky mladého zeleru
• 2 stredne veľké cukiny
(cca 500 g)
• soľ a čierne korenie
• 3 dcl vody alebo vývaru
• trochu čerstvého/
mrazeného kôpru
• pár lístkov mäty
• vňatka na ozdobenie

Bryndzová pena:
• 1 dcl smotany
na šľahanie
• 125 g ovčej bryndze

Príprava:
1. Najemno nakrájanú cibuľu, jarnú cibuľku, cesnak
a zeler restujeme na oleji
približne 3 minúty.

4. Na prípravu bryndzovej peny
si najprv necháme zmäknúť
bryndzu vybratím z chladničky na približne 30 minút.

2. Pridáme na tenké krúžky
nakrájané cukiny, zalejeme
vodou (prípadne vývarom),
dochutíme soľou a korením
a necháme približne 15 minút dusiť.

5. Následne k nej pridáme
smotanu na šľahanie a spolu vyšľaháme na hustú penu.

3. Následne pridáme čerstvú
mätu, celú zmes rozmixujeme tyčovým mixérom (prípadne v blenderi) a pridáme nakrájaný kôpor.

6. Po vychladení z peny pomocou dvoch lyžičiek tvarujeme hľuzovkovité kúsky,
ktoré po jednom vkladáme
do cukinového krému.
7. Servírujeme ozdobené
trochou rozdrobenej bryndze a vňaťou.
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Pre deti

Nájdi
cestu
Vyfar!bi
nás

Nájdi
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10 rozdielov

Tajnička
Pomôcky:
dacapo, ora,
cin, ma, ZL, AL,
avans, oker, et

Akváriová
rybka

Ázijský
párnokopytník

Čínsky strunový
nástroj

MPZ áut
Albánska

1. časť
tajničky

Inam

Od začiatku
(hud.)
Polyamidové
vlákno
Zvislá jaskyňa
Autor:
Jozef Blaho

Zazrel

3. časť
tajničky

Tropický
plod

Čínska droga
Pera (bás.)

Štát v Ázii
Obruba obrazu

Poskytnú obživu

Bitka
Rýchly pohyb

Americký
spevavý vták

Veľká plocha
poľa

Novozéland.
pštros. vták
Navíjal

Mužské meno

Hranie sa

Prístavné
zariadenie

Lieč

Vlastní

Odroda limonitu

Meno Miroslavy
Vidina
v spánku

Hranica (lek.)

Filmový
mimozemšťan

Výtvarné dielo

Medián
Ozn. lietadiel
N. Zélandu

Vodný vták

Meno Anny
Oersted (zn.)
Dôvera

Zákonník práce

Zdriemnuť si,
po anglicky

Ako (bás.)

Preddavok
(kniž.)

Čes. plošná
miera

Akže

2. časť
tajničky

Škriepka
(zastar.)

Otoman,
diván (zastar.)

Milí čitatelia! Správne znenie tajničky z minulého čísla znie: Dôvera je tu pre vás už dvadsať rokov. Výhercom je pani Milada
Lešková zo Spišskej Novej Vsi, ktorá získala knihu Volali ste záchranku? s podpisom autora Viliama Dobiáša.
Znenie novej krížovky nám zasielajte najneskôr do konca augusta 2015 na adresu:
Dôvera zdravotná poisťovňa, Odbor PR, Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5.
Na výhercu novej tajničky čaká opäť zaujímavý darček.
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