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Vedeli ste, že?
... od januára 2013 preplácame v rámci
povinného skríningu novorodencov
aj vyšetrenia na zistenie desiatich
najčastejších vrodených metabolických
porúch? Lekári tak odhalia vzácne
choroby, ktoré by mohli bez liečby
spôsobiť mentálne alebo telesné
poškodenia detí. Vzorka kvapky krvi
sa vyšetruje na pracovisku pri Detskej
fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici.
... od apríla budú pacienti pri návšteve
lekára špecialistu opäť potrebovať
výmenný lístok od obvodného lekára?
Lístok nebudete potrebovať pri návšteve
zubára, gynekológa, psychiatra,
dermatovenerológa a očného lekára,
ak ide o predpis okuliarov. Ak sa do 24
hodín od úrazu alebo náhlej zmeny
zdravotného stavu prídete dať ošetriť,
lístok tiež nebudete potrebovať. Rovnako
bez lístka môžu navštevovať svojich
lekárov dispenzarizovaní pacienti
a pacienti v ochrannej ambulantnej
liečbe.
... preplácame lieky pre onkologických
pacientov, ktoré vypadli z takzvaného
kategorizačného zoznamu? Liekom
Puri-Nethol, Alkeran, Myrelan,
Leukeran a Lanvis sme udelili na pol
roka predchádzajúci súhlas na úhradu
z verejného zdravotného
poistenia.

www.dovera.sk
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Pre vás

Milí čitatelia,
povedať, že žijeme rýchlu dobu, vyznie ako
fráza. Skrýva sa za ňou však tvrdá každodenná
realita. Prehupli sme sa do roku s koncovkou „13“,
podľa čínskeho kalendára roku hada, vhodného
na plánovanie a premýšľanie, ale i na špekulácie. Zdá sa, že súčasná vládna garnitúra je o rok
popredu, lebo už v lete minulého roka prišla s politickým výmyslom jednej zdravotnej poisťovne.
Vzhľadom na skúsenosti z obdobia 2006
– 2010 to nebol úplne nečakaný krok, hoci
vo svojom programovom vyhlásení sa vláda
zaviazala hľadať dohodu: „Všetky zásadné systémové zmeny musia byť výsledkom odborného
(dialógu) a spoločenskej dohody zúčastnených
strán.“ Stačilo pár mesiacov a už sme sa z úst premiéra dozvedeli niečo úplne iné: „My sme prijali
rozhodnutie zriadiť jednu zdravotnú poisťovňu
a už na tom rozhodnutí robíme. Toto rozhodnutie
predsa nemôže zmeniť nejaká diskusia, rozhodnutie padlo.“
Tieto a iné výpady voči súkromným zdravotným
poisťovniam aj spomedzi lekárov nás však neodradili od našej práce v prospech našich klientov.
Najväčší dôraz sme kládli na zvýšenie dostupnosti našich služieb pre poistencov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Po mojej účasti na
novembrovej konferencii Informatizácia zdravotníctva sa nebojím povedať, že sme lídrom
v elektronickom zdravotníctve. Naša poisťovňa
má prakticky 1 500 000 pobočiek, pretože prístup k všetkým údajom má každý náš poistenec
prostredníctvom Elektronickej pobočky. Stačí mu
na to pripojenie na internet. V tomto duchu sme
viedli aj našu prepoisťovaciu kampaň a zdá sa,
že úspešne, veď nárast používateľov elektronickej pobočky spomedzi poistencov v porovnaní
s minulým rokom prekročil 80 %. A dnes s nami
komunikuje už tretina všetkých poskytovateľov

plne elektronicky. Neposielajú nám dávky na disketách a haldy papierov, všetko sa deje bezplatnou, rýchlou a spoľahlivou elektronickou cestou.
Vďaka novej službe Stav účtu v Elektronickej
pobočke vidíte všetky údaje o svojom poistnom
na jednom mieste. Informáciu o aktuálnej výške
preddavku sprístupňujeme v mesiaci, v ktorom je
splatný. Zároveň sa môžete uistiť, či sú všetky vaše
záväzky voči zdravotnej poisťovni vyrovnané.
Pomôže vám v tom aj kalkulačka na výpočet
preddavkov. Dostupnosť a správnosť týchto údajov 24 hodín denne je pre nás najväčším záväzkom do budúcnosti. Všetky naše služby budeme
rozvíjať tak, aby ste cítili ich prínos bez ohľadu na
to, či ste náš poistenec, platiteľ či zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.
Podľa astrológov je Had nemilosrdný a nepozná
súcit. Najväčšou výzvou pre nás nie je boj s politikmi, ale snaha spraviť naše služby dostupnejšími a na konci dňa tak prispieť ku kvalitnejšiemu
zdravotníctvu. Ľudskú tvár tomu procesu dávame
my všetci, vieme, že zdravie je to najcennejšie, čo
máme, a Dôvera je tu preto, aby dostalo tú najlepšiu starostlivosť.

Ing. Mgr. Radomír Vereš
riaditeľ Úseku financií
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
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Prehľad o stave účtu a platba
poistného priamo z vášho počítača
V Elektronickej pobočke odteraz vidíte nielen svoj stav účtu
od roku 2009, ale môžete preddavky na poistné alebo
nedoplatok zaplatiť cez internetbanking.
Výhodné spojenie
Spojenie služieb Elektronickej pobočky s vašou
bankou je pre klientov výhodné. Ak ste podnikateľ alebo samoplatiteľ, službu využijete na
úhradu preddavkov na poistné prípadne na
zaplatenie dlhu. Zaplatiť môžete, ak ste klientom
Tatra banky alebo VÚB banky.
Čo vás môže najviac zaujímať?
Klienti DÔVERY najčastejšie vyhľadávajú funkciu Môj účet. Tu vidia výšku svojich preddavkov,
či sú uhradené a aká je prípadne výška dlhu

alebo preplatku. Využívanou je aj možnosť
získať potvrdenie o stave vašich pohľadávok.
Cez elektronickú pobočku oň môžete požiadať
a my vám ho obratom vystavíme. Potvrdenie na
úradné účely dostanete do niekoľkých minút,
v prípade, že nemáte dlh alebo nedoplatok.
Samoplatiteľov alebo SZČO zaujíma najmä
presná výška preddavkov. To, koľko budú
v nasledujúcom mesiaci platiť a ako sme im
preddavok vypočítali, sa tu dozvedia tiež.
Ak nájdete vo svojom Stave účtu nezrovnalosť,
môžete nesprávnu informáciu reklamovať
priamo z Elektronickej pobočky. O riešení vás
budeme informovať tiež elektronicky, zašleme
vám správu do Elektronickej pobočky, do sekcie
Reklamácie.
Zaplatiť môžete aj nedoplatok
Ak ste náhodou zabudli zaplatiť poistné a vznikol vám u nás záväzok, nedoplatok si môžete
uhradiť tiež internetbankingom.
Ešte nemáte prístup do Elektronickej pobočky?
Prístup do tejto bezplatnej služby získate do niekoľkých minút na stránke www.dovera.sk.
Vedeli ste, že najprestížnejšie slovenské podujatie v oblasti informatizácie ITAPA ocenilo
v kategórii Nové služby Elektronickú pobočku
DÔVERY striebornou Cenou ITAPA? Cieľom
súťaže je oceniť, zviditeľniť a spropagovať projekty, ktoré sú pozoruhodné inovačným prístu
pom pri modernizácii verejnej správy.
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Ľudia hovoria NIE jednej poisťovni
Ponechať možnosť voľby, viac kontrolovať využívanie peňazí
v zdravotníctve, rekonštruovať nemocnice na Slovensku. Také sú
odporúčania ľudí pre vládu SR v otázke vyvlastnenia zdravotných poisťovní.
Po niekoľkých mesiacoch sa Združenie zdravotných poisťovní (ZZP) ľudí znova pýtalo, čo si
myslia o vzniku jednej zdravotnej. Odpoveď?
Väčšina vláde odkázala, že si chce svoju zdravotnú poisťovňu zvoliť. Ľudia by videli radšej
rekonštruované nemocnice ako jednu zdravotnú poisťovňu. Verejnosť sa zároveň dožaduje, aby sa vláda o jej názor zaujímala.
Prieskum realizovala spoločnosť TNS v poslednom februárovom týždni. Oproti septembrovému prieskumu podpora plurality narástla
o štyri percentuálne body. Vláda SR zatiaľ neotvorila diskusiu o výhodách či nevýhodách jednej zdravotnej poisťovne. „Vládu pacient nezaujíma. Je to preto, lebo pacient, poistenec, občan,
klient nechce systém jednej štátnej poisťovne,“
uviedla prezidentka ZZP Katarína Kafková.
Chceme si zvoliť
Ľudia podľa prieskumu nesúhlasia s tým, že si
nebudú môcť vybrať svoju zdravotnú poisťovňu.
Až 85 % respondentov si chce vybrať zdravotnú
poisťovňu (viď graf). Vyše polovice (55 %) opýtaných uvádza, že viac zdravotných poisťovní
na trhu je pre poistenca výhodnejšia možnosť
ako existencia iba jednej zdravotnej poisťovne.
Vládne fiasko
Napriek niekoľko mesačnej demagógii o výhodnosti unitárneho systému zdravotného poistenia
vláda SR u verejnosti neuspela. Iba 14 % opýtaných si myslí, že vyvlastnenie súkromných zdravotných poisťovní prinesie zásadné zlepšenie

Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte
s tvrdením, aby poistenec mal mať možnosť
voľby zdravotnej poisťovne?
určite áno 56 %
skôr áno 29 %

skôr nie
určite nie
neviem

8%
4%
3%

Zdroj: TNS Slovakia – Február 2013

situácie v zdravotníctve. Viac ako polovica (60 %)
opýtaných si myslí, že štátom nominovaní manažéri by nedokázali ušetriť peniaze, ktoré by štát
potreboval na zaplatenie vyvlastnenia zdravotných poisťovní. Jedna poisťovňa nezlepší podľa
ľudí kvalitu zdravotnej starostlivosti.
 Kontrolovať a investovať
Prioritou pre vládu by mala byť podľa väčšiny
opýtaných namiesto politiky vyvlastnenia kontrola využívania peňazí (62 %).
Opýtaní majú pre vládu aj jednoznačné
odporúčanie. Namiesto vyvlastňovania treba
investovať potrebné peniaze najmä do rekonštrukcie nemocníc na Slovensku (73 %). Do
vyvlastnenia poisťovní by investovalo iba 10 %

respondentov.
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Vrásky na čele z prihlášok
Po Novom roku sme zaevidovali viacero žiadostí o storno
prihlášok na zdravotné poistenie. Každou žiadosťou sa
zaoberáme a ak sa preukáže, že poistenec bol k nám prepoistený
bez jeho vedomia, jeho prihlášku stornujeme. Žiaľ, o podozrivom
konaní pri prepoisťovaní sa dozvedáme až na základe reakcie
poistencov po odoslaní nových preukazov poistenca.

Novinky v kúpeľnej liečbe
Poistenci si môžu aj tento rok vyberať z rozšírenej ponuky
kúpeľných pobytov. Klasické kúpeľné pobyty hradené zdravotnou
poisťovňou ponúkajú aj ďalšie zmluvné kúpele. Vedeli ste, že na
ženské choroby sa môžete ísť liečiť už aj do Bojníc?
Červený Kláštor a kožné choroby
Pacientom trpiacim kožnými ochoreniami preplácame kúpeľný pobyt v kúpeľoch Červený
Kláštor Smerdžonka. Kúpele sa nachádzajú
na slovensko-poľských hraniciach a poskytujú
liečbu prírodnou liečivou minerálnou vodou
Smerdžonka, bohatou na minerálne látky a sírovodík. Liečivú vodu poznali ľudia už v minulosti,
vraj ju píjal aj známy mních Cyprián. Zaujímavosťou je, že účinky miestnej minerálnej vody
poznali už v prvej polovici 19. storočia. Prvým
kúpeľníkom bol v tom čase miestny mlynár, ktorý
záujemcom pripravoval teplé vaňové kúpele vo
svojej stodole, uvádza internetová stránka kúpeľov www.smerdzonka.sk.
O tri indikačné skupiny viac
Pacientom trpiacim na choroby tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny
žliaz s vnútornou sekréciou (napríklad cukrovka,
stavy po operáciách štítnej žľazy) či na ženské

choroby (neplodnosť, chronické zápaly) sme
rozšírili ponuku v Kúpeľoch Trenčianske Teplice.
Ak už nastúpite do týchto kúpeľov, nenechajte si
ujsť návštevu unikátneho zachovalého tureckého
kúpeľa na Slovensku – hammamu z 19. storočia.
Ženy aj do Bojníc
Pre naše poistenky sme rozšírili ponuku pobytov
v jedných z najstarších Kúpeľov Bojnice. Okrem
liečby porúch pohybového ústrojenstva, obličiek,
nervových chorôb a chorôb z povolania sme
ponuku rozšírili o liečbu ženských chorôb.
Nimnica pre deti
Detskí pacienti sa môžu liečiť ambulantne v Kúpeľoch Nimnica na netuberkulózne choroby dýchacích ciest, nervové choroby, choroby pohybového ústrojenstva. Zaujímavosťou týchto kúpeľov
je ich celkom mladý vek – prírodnú silu prameňa
objavili pri kopaní základovej jamy priehradného

múru Priehrady mládeže v roku 1953.

Každý podnet – reklamáciu preskúmame
a v prípade, že sa podozrenie ukáže ako pravdivé,
pristúpime k stornovaniu dotknutých prihlášok.
O tomto kroku informujeme konkrétneho poistenca, ktorému sa ospravedlníme za vzniknutú
situáciu. Zároveň vyrozumieme Úrad pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou a zdravotnú poisťovňu, v ktorej bol poistenec doteraz poistený.
V súlade s internou politikou ukončíme spoluprácu s každou osobou, ktorá konala v rozpore
s internými predpismi, a zároveň posudzujeme
možnosť podania trestného oznámenia.
Robíme všetko pre to, aby sme sa podobným
situáciám v budúcnosti vyhli. Spokojnosť poistencov s našou prácou a službami je nadradená
obchodným cieľom. Udržanie ich priazne nás
motivuje k zlepšovaniu našich služieb, či už
v oblasti elektronizácie zdravotníctva, ako aj
nových služieb napríklad v oblasti manažovanej zdravotnej starostlivosti. „Chcem uistiť všet-

kých našich klientov a partnerov, že podobné
prípady netolerujeme, každému venujeme
potrebnú pozornosť a hľadáme preň riešenie.
Každá stornovaná prihláška nás mrzí, pretože
strácame potenciálneho klienta.
Žiaľ, nie je možné identifikovať tieto prípady
skôr, než nás na ne upozornia samotní poistenci. Hoci my konáme prakticky okamžite, celý
proces sa vzhľadom na nevyhnutné právne
kroky môže zdať dlhší,“ vyjadril sa Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne
DÔVERA.
Prepoistení bez svojho súhlasu?
Prišiel vám domov preukaz poistenca novej zdravotnej poisťovne, hoci ste nepodpisovali žiadnu
prihlášku na zmenu? V prvom rade kontaktujte
poisťovňu, ktorá vám ho poslala, a požiadajte
o storno prihlášky. K žiadosti priložte aj čestné
vyhlásenie, že ste sa do tejto poisťovne slobodne
neprihlásili. Žiadosť o storno prihlášky posudzuje
nástupnícka zdravotná poisťovňa, ktorá by mala
akceptovať čestné vyhlásenie poistenca a vrátiť
ho tak späť do jeho pôvodnej zdravotnej poisťovne.
Odporúčame poistencom, ak majú pochybnosti
o možnosti podania prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne na ich osobu, aby kontaktovali.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,

ktorý eviduje podania všetkých prihlášok.
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S dôverou
sme pomáhali
aj v roku 2012
Firemnej filantropii sa venujeme dlhodobo a nie inak to bolo
aj v uplynulom roku. Podporili sme rôzne dobročinné aktivity
neziskových organizácií a podali pomocnú ruku viacerým
jednotlivcom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Rozhodovanie
nebolo jednoduché, prednosť dostali projekty zamerané na oblasť
prevencie, zdravého životného štýlu a zdravotníctva.
Deti nám dôverujú
Najviac viditeľnou bola naša podpora celoročnej verejnej zbierky Hodina deťom. Túto najznámejšiu a najdôveryhodnejšiu zbierku pre deti
(zdroj: prieskumná agentúra TNS, 2010) organizuje Nadácia pre deti Slovenska už 13 rokov.
Počas tohto času podporila viac ako 1 400

(zľava) - MUDr. Michal Medovarský, prednosta Pediatrickej kliniky FNsP
Nové Zámky; Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera
a MUDr. Imrich Matuška, riaditeľ FNsP Nové Zámky počas slávnostného
odovzdania novo vymaľovaných priestorov vo FN Nové Zámky.

projektov celkovou sumou vo výške viac ako 4,3
milióna eur.
Základným cieľom Hodiny deťom je iniciovanie
a podpora trvalých, pozitívnych zmien v živote
detí a mladých ľudí na Slovensku. Nadácia
chce byť aj prostredníctvom grantového
programu Hodina deťom mostom medzi tými,
ktorí chcú pomáhať, a tými, ktorí pomoc potrebujú. DÔVERA sa postupne snaží byť aktívnou
aj v oblasti prevencie, lebo práve tá má veľký
vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. A keďže
Hodina deťom sa zameriava aj na projekty,
ktoré majú preventívny charakter, pre DÔVERU
je vzájomná spolupráca prirodzenou.
 Aj naďalej s Osmijankom
Vďaka niekoľkoročnej spolupráci poisťovne
s občianskym združením Osmijanko sme doteraz otvorili 20 detských kútikov v zdravotníckych
zariadeniach na celom Slovensku, naposledy
v popradskej nemocnici. V roku 2012 sme vzájomnú spoluprácu rozšírili o projekt maľovania
detských oddelení, ktorého cieľom je spríjemniť
najmenším chvíle strávené v nemocničných

zariadeniach pestrými farbami a detskými
motívmi.
Od 10. decembra sú spoločníkmi malých
pacientov v Detskej pediatrickej klinike Fakultnej
nemocnice v Nových Zámkoch farebne vymaľované chodby a 9 izieb. Tu priložili ruku k dielu
aj viacerí z nás, zamestnancov DÔVERY.
V roku 2013 plánujeme v spolupráci s Osmijankom pokračovať, takže čoskoro sa budú tešiť
z novo vymaľovaných priestorov malí pacienti aj
v ďalších slovenských mestách.
Podporujeme športovcov
Na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl
a dôležitosť pohybu u detí a mládeže sme sa
rozhodli upozorniť v rámci spolupráce so Slovenským futbalovým zväzom, a to hneď dvoma
spoločnými projektmi.
Tým prvým je DÔVERA školský pohár Slovenského futbalového zväzu (SFZ) určený pre deti

vo veku do 13 rokov. Každoročne je o školský
pohár veľký záujem (minulý rok sa doň zapojilo
580 chlapčenských a 350 dievčenských družstiev). Ročník 2012/2013 bude iný aj v tom, že
jeho súčasťou budú dva špeciálne tímy zostavené z malých futbalistov a futbalistiek pochádzajúcich zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Finále DÔVERA školského pohára SFZ
2012/13 je naplánované na 3. – 4. 6. 2013.
Druhým projektom DÔVERY a SFZ je podpora
mládežníckej ligy venovanej tínedžerom vo
veku do 15 rokov. V tomto prípade financujeme
vytvorenie inštruktážneho DVD pre všetky družstvá zapojené do detských a mládežníckych
futbalových súťaží organizovaných pod hlavičkou SFZ. Ide o unikátny projekt, ktorý bude
obsahovo zameraný na profesionálne postupy
pri trénovaní a v prístupe k žiakom futbalistom.
Jeho vydanie je naplánované v prvej polovici

roku 2013.
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Chceme vidieť viac
Verejnosť chýbajú informácie o stave zdravotníctva a najmä zdravotníckych zariadení.
S týmto cieľom DÔVERA podporila prácu
INEKO a Transparency International. Obe
organizácie sa zameriavajú na monitoring zdravotníctva a zvyšovanie transparentnosti v informovaní pacientov zo strany nemocníc.
Aj vďaka ich spolupráci sa mohla verejnosť
dozvedieť viac o tom, ako fungujú výberové
konania v nemocniciach – do súťaží vstupuje
minimum firiem, čo predražuje nákupy drahej
zdravotníckej techniky a pomôcok.
Slovo mali naši zamestnanci
Na zdravotnú poisťovňu DÔVERA sa v roku
2012 obrátilo so žiadosťou o podporu viacero
neziskových organizácií, združení, ale aj jednot-

Hugo, maskot Nadácie pre deti Slovenska navštívil Dôveru v Bratislave.

www.dovera.sk

livcov. O tom, komu poisťovňa podá pomocnú
ruku, rozhodovali v rámci hlasovania jej zamestnanci. Nie všetci, len tí, ktorí sa aktívne zapájajú
do dobrovoľníckych projektov, charitatívnych
podujatí či darcovstva krvi. DÔVERA v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska, ktorá
má v oblasti podpory dobročinných projektov
dlhoročné skúsenosti, vyhodnotila hlasovanie
zamestnancov a podporila vybrané žiadosti
celkovou sumou 14 000 eur.
Uvedomujeme si svoju spoločenskú zodpovednosť voči núdznym ľuďom a neziskovým
organizáciám pôsobiacim v oblasti prevencie –
zdravého životného štýlu a zdravotníctva. Tento
záväzok nemá časovú obmedzenosť, preto
budeme vo firemnej filantropii pokračovať rov
nako intenzívne aj v roku 2013.
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Poradňa psychológa
Starostlivosť o deti je pre nás prvoradá. DÔVERA ponúka svojim
najmenším poistencom množstvo nadštandardnej zdravotnej starostlivosti.
Okrem toho vám na stránkach časopisu DÔVERA prinášame poradňu
odborníčky, psychologičky Rút Podhradskej.
Moje dieťa nemá záujem o žiadne krúžky,
športové aktivity, iba sedí pri počítači alebo
televízii. Čo mám robiť? Ako mám motivovať
svoje dieťa, aby prejavilo záujem aj o športové
alebo iné voľnočasové aktivity?
Odmalička sledujeme, k čomu dieťa inklinuje,
a v tom ho podporujeme. V predškolskom
a ranom školskom veku sa dieťa rozvíja predovšetkým spontánnou hrou, ktorá môže byť doplnená vhodným krúžkom. Nie všetky deti však
majú v tomto smere rovnakú potrebu. Je na rodičoch, aby svoje dieťa poznali a adekvátne reagovali. Aktívny vstup rodičov do voľnočasových
aktivít ich detí tieto prirodzene motivuje k určitej
aktivite.
Napríklad dieťa má na dovolenke s rodičmi
pozitívny športový zážitok, ktorý v ňom vyvolá
záujem, a po návrate v tom môže pokračovať
formou krúžku či tréningov. Nie je múdre tlačiť
dieťa do niečoho, čo sa nám dospelým zdá najvhodnejšie. Sú obdobia nezáujmu o krúžky, keď
odkloníme pozornosť dieťaťa od počítača či televízora spoločnou činnosťou – hrou rodiča s dieťaťom, ktorú môže vystriedať nečakane prebudený
záujem o určitú aktivitu. A, ruku na srdce, koľko
času strávime pri tom počítači či televízore my
rodičia a dieťa nás pri tom vidí? Príklady priťahujú
aj v trávení voľného času. V opačnom prípade
zase môžme mať tendenciu dieťa aktivitami preťažovať a ono sa vlastne len bráni formou odmietania čohokoľvek. Menej je niekedy viac, a preto
v období takéhoto odmietania vyplňme dieťaťu

aspoň určitý voľný čas my rodičia.

Potrebujete radu?
Obráťte sa na psychologičku Rút Podhradskú.
Vašu otázku týkajúcu sa výchovy dieťaťa môžete adresovať
na info@dovera.sk. Do predmetu správy uveďte: časopis
DÔVERA. Jednu z vašich otázok vyberieme a odpoveď
zverejníme v nasledujúcom časopise DÔVERA.
Rút Podhradská vyštudovala odbor psychológia na
Filozofickej fakulte UK. Psychologickú kariéru odštartovala
so stredoškolskou mládežou v Domove sociálnych služieb
Rosa a odbornom učilišti. Absolvovala rôzne vzdelávania,
ako napr. dvojročné postgraduálne štúdium a výcvik
v integrálnej psychoterapii – noologoterapii, vychádzajúcej
z logoterapie V. Frankla, výcvikovo-vzdelávací kurz
v skupinových formách preventívnej práce s deťmi a mládežou
s poruchami správania alebo krátky výcvik v peer mediácii.
V Centre pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie v Senci pracovala tri roky a následne prešla do
Bratislavy, aby pokračovala v obdobnom zariadení. Naďalej
sa rozvíjala rôznymi tréningami, kurzami a vzdelávacími
programami, napr. Efektívna komunikácia, Medzinárodná
letná škola v psychoterapii, Diagnostika porúch osobnosti
a neurotických porúch a iné. V súčasnosti sa orientuje
predovšetkým na prácu s deťmi predškolského
a mladšieho školského veku.
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Bábky pre radosť
Počuli ste už o Bábkach v nemocnici? Sú liekom na detskú dušu, rozžiaria oči,
vykúzlia úsmev a pomáhajú malým pacientom aspoň na chvíľu zabudnúť na
nemocničné prostredie. Unášajú ich do sveta hier, fantázie a úprimnej radosti.
Deti ich na oplátku odmenia tým najkrajším darom – sú veselé a šťastné.
Viac o tomto projekte prezradila Marka Míková z občianskeho
združenia Bábky v nemocnici.
Ako vznikli Bábky v nemocnici?
Otcom myšlienky prísť za deťmi
do nemocnice s bábkami bol pán
Ottokar Seifert, ktorý s týmito aktivitami začal v Nemecku a potom
v Česku. Marka Míková s ním spolupracovala a aj na základe tejto
skúsenosti sa v roku 2002 rozhodla
spolu s priateľmi hudobníkmi a divadelníkmi založiť občianske združenie Loutky v nemocnici v Čechách.
V roku 2010 rozšírili Loutky v nemocnici svoje pôsobenie aj na Slovensko. Vznikli Bábky v nemocnici
a v nadväznosti na to priateľstvá

medzi hercami a muzikantmi v obidvoch krajinách.
Kto stojí za týmto dobročinným
projektom?
Túto prácu nemôže robiť každý. Sú
to vždy ľudia, ktorí túžia dať svoje
schopnosti do služieb chorým
deťom. Nejde totiž len o to odohrať
predstavenie, často je oveľa dôležitejšie nechať dieťa hovoriť a hrať sa,
sledovať, ako na chvíľu zabudne na
to, že je choré, vidieť, ako sa mu na
tvári objaví úsmev, pretože je šťastné
a chce sa hrať. Práve to pomáha

v procese uzdravovania. Nikto
z nás nečaká potlesk, ale všetci sme
blažení, keď sa môžeme stať svedkami malého zázraku, malej premeny momentálneho stavu dieťaťa.
V hereckom tíme je Jana Segešová,
Kika Letková, Lucia Kralovičová,
Martin Žák (bábkoherci) a potom
Jana Hladná a Katarína Brutenicová (muzikantky). Všetci žijú v Bratislave, ale občas jazdia hrať do
Česka, rovnako ako českí bábkoherci a dramatoterapeuti jazdia hrávať do slovenských nemocníc.
Vaše bábky tešia deti po celom
Slovensku. Priblížite nám ich
príbehy?
Snažíme sa vyberať predstavenia,
ktoré sa dajú variovať pre malých aj
veľkých. Najradšej máme príbehy
Kvaka a Žblňka, dvoch žabiakov
kamarátov, ktorí spolu prežívajú
najrôznejšie príhody na motívy knižiek Arnolda Lobela a Rozprávku
o psíčkovi a mačičke podľa Josefa
Čapka. Máme príbeh o Margarétke, kvetinke, ktorá sa nechcela dať
zaočkovať alebo tiež spolu s deťmi
radi hráme Africkú nemocnicu. V nej

každé dieťa dostane jedno zvieratko, hovorí za neho a vďaka tomu
tak trochu aj o sebe. Improvizujeme
aj s hračkami detí a hlavne spievame
a hráme, spolu s deťmi pesničky na
prianie. Počet predstavení sa ťažko
odhaduje, pretože niekedy hráme
po izbách len pre jedno dieťa a niekedy zase v herniach pre viac detí.
Je to však približne 150 dní ročne
a odhadom 230 predstavení.
Spomeniete si na nejaký milý
zážitok z vašich predstavení?
Vždy zažívame niečo nádherné. Ale
spomínam si napríklad na neurológiu,
na rozžiarené oči asi štrnásťročného
chlapca, keď Tornádo Lue (Jana
Hladná) pre neho naplno zahrala
pesničku, ktorú spieva Rytmus alebo
na dievčatko, ktoré s nikým z perso-

nálu nekomunikovalo a zrazu začalo
žabiakovi vysvetľovať, že musí dostať
injekciu, aby bol zdravý. Často sa
nám stáva, že vidíme prekvapenie
v očiach rodičov, pretože dieťa zrazu
reaguje a smeje sa. Už veľakrát sme
počuli, že naša návšteva bola začiatkom zlepšenia a uzdravovania sa
dieťaťa.

jeme peniaze na výrobu bábok,
nákup nástrojov, organizáciu, cesty.
Veľká finančná podpora od nášho
doterajšieho partnera sa skončila.
Momentálne nám pomáha Hodina
deťom, ale musíme hľadať ďalších
sponzorov, aby sme mohli v tejto
pravidelnosti a spolupráci s nemocnicami pokračovať.

Aké sú plány Bábok v nemocnici
do budúcnosti?
Radi by sme pokračovali v našich
pravidelných návštevách nemocníc.
Má to zmysel. Deti bábky milujú, sú
otvorenejšie v kontakte s nimi a aj
lekári vidia, že naše vystúpenia sú
na pomedzí terapie a pomáhajú.
Napriek tomu, že nikoho z nás
táto činnosť neživí a všetci máme
svoje civilné povolania, potrebu-

Kde potešíte malých pacientov
najbližšie?
Pravidelne navštevujeme onkohematologické oddelenie, neurológiu a psychiatriu, ostatné oddelenia
striedavo podľa možností. Raz za
štrnásť dní chodíme do nemocnice
na Antolskej v Petržalke. Náš presný
rozpis nájdu deti a ich rodičia na
našich stránkach www.babkyvne
mocnici.sk.
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Hovoríte so svojím lekárom o liekoch?
Čo všetko viete o svojich liekoch? Niektorí z nás užívajú denne viac ako 5 druhov
liekov. Namiesto očakávaného vyzdravenia si tak môžu pacienti skôr uškodiť.
Pretože chceme, aby ste užívali len bezpečné lieky, pripravili sme pre vašich lekárov
službu Bezpečné lieky. Viac o nej povie PharmDr. Alžbeta Árvaiová,
manažérka Odboru liekovej politiky zdravotnej poisťovne DÔVERA.
O čom je služba Bezpečné lieky
pre lekárov?
Projekt Bezpečné lieky sme pripravili ako službu pre lekárov na základe zistení z našich analýz. Zistili
sme, že často sa lieky predpisujú
duplicitne alebo sa predpisujú lieky,
ktoré medzi sebou navzájom interagujú (navzájom sa ovplyvňujú, pozn.
red.). Väčšinou tieto lieky predpísali
rôzni lekári, ktorí o sebe nevedeli
a nemali informácie, čo napísal ich
kolega vo vedľajšej ambulancii.
To nás priviedlo k myšlienke vytvoriť program, kde by bola možnosť
vidieť celkovú preskripciu pacienta
a navyše ako pridanú hodnotu
aj identifikáciu interakcií, ktoré pri
takomto predpisovaní môžu vzniknúť.
Čo znamenajú liekové interakcie
a čo sú kontraindikácie? Ako
by ste tento pojem jednoducho
vysvetlili pacientom?
O liekovej interakcii hovoríme vtedy,
keď pri súčasnom podávaní dvoch
alebo viacerých liekov dôjde
k zmene účinku niektorého z nich.
Výsledkom môže byť účinok synergický, antagonistický alebo kvalitatívne zmenený. Znamená to, že

pri užívaní viacerých druhov liekov
môžu nastať rôzne reakcie: buď
sa tieto lieky vzájomne podporia,
alebo zoslabia svoje účinky, prí-

a tiež s potravinovými doplnkami
a samotnou potravou. Kontraindikácie sú najvyšším stupňom interakcií
podľa ich klasifikácie.
Znamená to, že
účinok lieku môže
zmeniť aj potravina či
nápoj?
V podstate áno. Napríklad určité látky z grapefruitu blokujú v pečeni
enzým zodpovedný za
odbúravanie liečiv a tie
môžu dosiahnuť v krvi
nebezpečnú koncentráciu. Vyššia hladina lieku
môže spôsobiť okrem
nepredvídaného zvýšenia účinku aj vznik
množstva nežiaducich
reakcií.

padne výrazne zmenia účinok jedného z liekov.
Liekové interakcie vznikajú nielen
medzi predpísanými liekmi, ale aj
medzi liekmi vo voľnom predaji

Kedy narastá riziko,
že niektoré z mojich
liekov spustia
nežiaducu interakciu?
Riziko liekových interakcií narastá,
ak sa liečite dlhodobo, ak máte viac
diagnóz, užívate viac druhov liekov,
pri nesprávnom dávkovaní liekov, ak

užívate kombinácie liekov s podobným účinkom či nevhodné kombinácie liekov. Riziko sa zvyšuje aj v spojitosti so samoliečbou pacientov,
o ktorej pacient neinformuje svojho
lekára či lekárnika.
Znamená to, že ak by lekári
o týchto kontraindikáciách
vedeli, vôbec by tieto lieky
nepredpisovali?
V drvivej väčšine prípadov je to tak –
kontraindikované lieky lekár nepredpíše. Ale existujú výnimky, keď
potrebný liečebný účinok je dôležitejší ako možné nežiaduce účinky
z dôvodu kontraindikácie.
Mám sa ako pacient obávať
o bezpečnosť liečby, ak užívam
denne päť druhov liekov?
Ak každý predpisujúci lekár pozná
všetky lieky, ktoré pacient užíva,
nemala by byť obava o bezpečnosť liečby. Horší je prípad, ak lekári
nevedia o liekoch, ktoré pacient
dostáva od iných lekárov. Tu môže
nastať problém, a preto je veľmi
dôležité, aby lekári mali presné informácie o všetkých predpísaných liekoch, ktoré pacient užíva.
Treba ešte povedať, že asi 20 %
interakcií je žiaducich, a to najmä pri
Hovoríte so svojím lekárom
o všetkých vašich liekoch?
Dajte nám o tom vedieť.
Váš názor nás zaujíma.
Stačí, ak zodpoviete na
päť otázok online
na www.dovera.sk.

liečbe srdcovocievnych ochorení,
keď správna kombinácia liekov a ich
reakcia navzájom zvyšuje liečebný
efekt.

všetky lieky od začiatku dátumu jeho
poistenia v DÔVERE. Všetky údaje,
ktoré poskytujeme lekárom, sú len
z nášho informačného systému.

Budú mať všetci moji lekári prístup
k službe Bezpečné lieky? Alebo
len všeobecný lekár?
Prístup k službe bude mať každý
lekár, ak využije službu Bezpečné
lieky prostredníctvom Elektronickej
pobočky. A to nielen neštátni, ale
aj lekári pracujúci v ambulanciách
nemocníc.

Odkedy budú moji lekári vidieť
všetky moje lieky?
Od 1. januára 2013 sme spustili pilotnú prevádzku v spolupráci
s vybranými lekármi. Naučili sme ich
túto službu používať a očakávame
od nich spätnú väzbu, ktorá nám
pomôže túto službu ešte zlepšiť. Už
onedlho službu sprístupníme aj poistencom, aby mohli kontrolovať svoje
lieky v Elektronickej pobočke.

Čo všetko budú môcť o mojich
liekoch kontrolovať?
Budú vidieť kompletný zoznam všetkých liekov, ktoré boli pacientovi
predpísané. Súčasne uvidia všetky
interakcie nad týmito liekmi s úplne
podrobnými odbornými informáciami o danej interakcii. Budú si môcť
rýchlo a jednoducho overiť, či liek,
ktorý chcú pacientovi predpísať, nie
je v interakcii s liekmi, ktoré mu predpísali iní lekári a ktoré už užíva.
Súčasne si budú môcť overiť liekové
interakcie aj ich závažnosť pri akomkoľvek lieku, a to zadaním názvu
lieku alebo účinnej látky.
Akú dlhú históriu užívania liekov
budú o mne vidieť lekári? Budú
vidieť aj tie lieky, ktoré som
užíval, hoci som vtedy ešte nebol
poistencom DÔVERY?
Lekár bude vidieť celú preskripciu liekov dva roky spätne. V prípade, že
pacient je poistencom DÔVERY kratšie ako dva roky, bude lekár vidieť

Čo ak ako pacient nemám
iné východisko, len takúto
kombináciu liekov užívať? Nájde
sa vždy vhodnejšia alternatíva
alebo musím jednoducho prijať
fakt, že moja choroba si vyžaduje
takúto kombináciu, ktorá môže
byť aj nebezpečná?
Takáto situácia sa vyskytuje
pomerne často, hlavne pri onkologických ochoreniach. Najčastejšie
v týchto prípadoch je prínos liečebného účinku vyšší ako nežiaduce
účinky. Lekár sa snaží v takýchto prípadoch vždy zvoliť kombináciu liekov pre pacienta čo najprospešnejšiu a súčasne s minimálnym rizikom
interakcií a nežiaducich účinkov.
Samozrejme, vždy je na pacientovi,
či takúto liečbu prijme a bude s ňou
súhlasiť. Tu by mal lekár pacientovi
vysvetliť všetky za a proti, aby mal
pacient dostatok informácií pri roz
hodovaní.
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Deti a cukrovka

Poradňa

Väčšina z nás si pacienta cukrovkára predstavuje ako obézneho
staršieho človeka, ktorý má problém so zrakom, ťažko sa mu chodí
a neustále sa kontroluje, či má pri sebe svoj inzulín. Málokto si, naopak,
pripustí predstavu, že to večne pobehujúce a šantiace dieťa od susedov
môže byť pravidelným pacientom u diabetológa.
 Keď treba inzulín
Žiaľ, neplatí pravidlo, že cukrovkár je len
obézny starší človek. Cukrovka sa môže u detí
prejaviť, a najčastejšie to aj robí, v období zvýšenej potreby inzulínu – keď rastú, keď sú choré,
v strese a v zime. Hoci u detí mladších ako jeden
rok je cukrovka 1. typu vzácna, prvé zvýšenie jej
výskytu zaznamenávajú lekári už medzi 4. a 6.
rokom, teda v období zvýšenej chorobnosti detí.
Najvyšší nárast ochorenia je v období medzi
10. a 14. rokom. To znamená v čase, keď naše
deti začnú rýchlo rásť a prudkejšie podľahnú
psychoemocionálnemu stresu.
Starosť na celý život
Diabetes mellitus (cukrovka) je celoživotné

Môjho ročného syna očkovala detská lekárka vakcínou
Infanrix hexa. O dva dni odpadol, bol hospitalizovaný
a z výsledkov krvi mu zistili hypoglykémiu. Odpadol
niekoľkokrát aj počas pobytu v nemocnici. Lekári však
tento stav nedali do súvisu s očkovaním. Mohlo očkovanie
hexavakcínou zapríčiniť odpadávanie môjho syna?
Hypoglykémia je zníženie koncentrácie cukru v krvi. Mozog
využíva glukózu ako jediný zdroj energie. Príznakmi zníženej
hladiny cukru v krvi sú: nepokoj, potenie, slabosť, búšenie srdca,
bolesť hlavy, zahmlené videnie. Vyvolávajúcimi príčinami
zníženej hladiny cukru v krvi môže byť užívanie liekov: inzulínu
a antidiabetík, nedostatočné množstvo požitej potravy,
zníženie hladiny cukru v krvi 2-3 hodiny po jedle, požitie
alkoholu, nádor pankreasu – inzulinóm, porucha metabolizmu.
Niekedy sa napriek všetkým vyšetreniam príčina hypoglykémie
nezistí, je to tzv. idiopatická hypoglykémia. Liečba závisí od
vyvolávajúcej príčiny : odporúča sa jesť častejšie v menších
dávkach – 6 porcií denne, pri predávkovaní inzulínom sa
podáva glukóza, pri nádore pankreasu je optimálnym riešením
jeho chirurgické odstránenie.

chronické metabolické ochorenie, ktorého
charakteristickou črtou je zvýšená hladina
cukru v krvi – hyperglykémia. Spôsobuje
ju porucha tvorby a uvoľňovania hormónu
podžalúdkovej žľazy– inzulínu, prípadne
jeho nedostatočné využitie v tkanivách. K príznakom rozvinutého ochorenia patrí smäd,
nadmerný príjem tekutín, časté močenie,
únava a úbytok hmotnosti. Na začiatku rozvíjajúceho sa ochorenia môžu byť príznaky
nevýrazné, môžu sa prehliadnuť a choroba
nepozorovane postupuje.

Po aplikácii očkovacej látky Infanrix hexa nebol doposiaľ
zaznamenaný nežiaduci účinok hypoglykémia. Stav mohol
byť prechodný, avšak dieťa je potrebné sledovať a v prípade
opakovaného výskytu zníženej hladiny glukózy v krvi pátrať po
možných príčinách.

Rizikové faktory ochorenia:
Ak sa vo vašej rodine objavuje cukrovka, určitú
predispozíciu na cukrovku 1. typu môžete mať

Máte otázku na našich revíznych lekárov?
Spýtajte sa na info@dovera.sk a my jednu z vašich otázok
zodpovieme v budúcom čísle časopisu DÔVERA.
Do predmetu e-mailu napíšte: časopis DÔVERA.

Diabetes mellitus sa člení do 4 typov:
Diabetes mellitus 1. typu
je charakterizovaný
poškodením a postupným
zánikom buniek pankreasu,
ktoré produkujú hormón
inzulín. Dochádza
k úplnému nedostatku
inzulínu a chorí sú odkázaní
na jeho pravidelné
podávanie inzulínovými
striekačkami alebo
inzulínovými perami,
prípadne inzulínovou

pumpou. Tento typ postihuje
prevažne deti a z celkového
počtu diabetikov týmto
typom ochorenia trpí 10 %.
Diabetes mellitus 2. typu
postihuje dospelých
a jeho výskyt stúpa s vekom.
Týmto typom ochorenia
trpí 85 – 90 % zo všetkých
diabetikov. Organizmus
hormón inzulín vytvára, ale
v nedostatočnom množstve

alebo vytvorený inzulín
nedokáže využiť. Postihnutí
na začiatku a často aj počas
celého života nepotrebujú
inzulín.
Špecifické typy diabetu
pri genetických
poruchách, pri ochoreniach
žliaz s vnútorným
vylučovaním, diabetes
pri cystickej fibróze, pri
užívaní niektorých liekov

a chemikálií (pentamidin,
L-asparagináza, pyriminil,
nitrity, nitráty).
Tehotenský diabetes
prejavuje sa prvýkrát
počas tehotenstva, postihuje
4 % zo všetkých tehotných.
Keďže predstavuje zvýšené
zdravotné riziko pre matku
aj plod, musia byť ženy
počas tehotenstva a po ňom
pravidelne sledované.

aj vy alebo vaše deti. Za jej výskyt však nie je
zodpovedný priamo žiaden jedinečný gén.
Okrem genetickej predispozície môžu cukrovku spustiť aj vírusové infekcie (Coxackie B,
vírus rubeoly, osýpok, mumpsu, cytomegalovírus, rotavírus). Pozor aj na kravské mlieko. Príliš
včasné dokrmovanie dieťaťa kravským mliekom môže spustiť ochorenie. Rovnako aj výskyt
nitritov a nitrátov (solí a dusičnanov) v zelenine,
mastných výrobkoch či vo vode, stres, obezita
a nedostatok pohybu.

Liečba cukrovky
Diabetes mellitus je v súčasnosti nevyliečiteľné
ochorenie, ktoré je však plne liečiteľné. Správna
liečba nevedie k úplnému vyliečeniu choroby,
ale predchádza vzniku chronických komplikácií (srdcový infarkt, mozgová porážka, zlyhanie obličiek, oslepnutie, poškodenie nervov).
V liečbe sa využíva diéta, primeraná fyzická

aktivita, lieky – inzulín a antidiabetiká.
MUDr. Laura Jelčová, revízna lekárka DÔVERY
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Aké sú odvody
po novom?
Aj tento rok sa mení výška odvodov do zdravotnej poisťovne. Podnikatelia,
živnostníci, iné samostatne zárobkovo činné osoby (umelci, športovci,
daňoví poradcovia...) a dobrovoľne nezamestnaní zaplatia na mesačných
preddavkoch viac ako vlani. Orientačne si môžete zistiť výšku preddavkov
aj na stránke www.dovera.sk/kalkulacka-preddavkov.
Od januára platia vyššie odvodové stropy,
stúpli na 3 930,00 eur za mesiac (v roku 2012
to bolo 2 307,00 eur). Mení sa aj minimálny
preddavok. Ten stúpol na 55,02 eura mesačne,
pre osobu so zdravotným postihnutím je to

Nesúhlasíte s preddavkom?
U nás ho môžete reklamovať
Na prelome januára a februára sme vám
oznámili sumu preddavku, ktorú máte platiť v roku
2013. Voči tomuto oznámeniu zákon nepripúšťa
možnosť odvolať sa alebo podať námietku, Ak
ale pochybujete o správnosti vypočítanej sumy
preddavku, DÔVERA vám umožňuje podať
reklamáciu  K reklamácii priložte doklady
(daňové priznanie s prezentačnou pečiatkou
daňového úradu, doklad o vykonávaní samostatnej
zárobkovej činnosti a pod.), ktoré preukázateľným
spôsobom spochybnia údaje z elektronickej
dávky daňovej sekcie Finančnej správy Slovenskej
republiky
Podanú reklamáciu a predložené
doklady posúdime. Ak vaše doklady budú mať
vplyv na výslednú sumu, zašleme vám nové
oznámenie s novou prepočítanou sumou preddavku
na poistné
Lehota na posúdenie reklamácie
nie je určená. Až kým posúdime reklamáciu,
uhrádzajte pôvodne vypočítanú a oznámenú
sumu preddavku na poistné.

polovica (27,51 eura). Zmeny sa dotknú aj živnostníkov. Zmenil sa totiž spôsob výpočtu sumy
– vymeriavacieho základu – a tiež koeficient,
z ktorých sa odvod ráta. Orientačne si vypočítate mesačné preddavky takto: základ dane
z príjmov z podnikania pripadajúci na jeden
mesiac plus výdavky na poistné na zdravotné
poistenie a plus výdavky na sociálne poistenia
vydelíte koeficientom 1,9 a vynásobte percentuálnou sadzbou (buď 14 %, alebo 7 % osoba
so zdravotným postihnutím). Ako pomôcku sme
pre vás pripravili odvodovú kalkulačku. Nájdete ju na stránke www.dovera.sk/kalkulacka-preddavkov. Nezabudnite, vo svojej Elektronickej pobočke si môžete pozrieť, ako sme vám
vypočítali preddavok na poistné, ktorý máte
platiť v roku 2013. Ak Elektronickú pobočku ešte
nemáte aktivovanú, stačí sa zaregistrovať na
www.dovera.sk. Služba je bezplatná a okrem
informácie o svojich platbách sa dozviete veľa
užitočných vecí o svojom zdravotnom stave,
užívaných liekoch či o zdravotnej starostlivosti
svojich detí.
 Kedy preddavok neplatíte
Samostatne zárobkovo činná osoba nemá
povinnosť platiť preddavok na poistné ak
poberá nemocenské, ošetrovné alebo mater-

ské ak jej zanikol nárok na nemocenské
po podpornej dobe a práceneschopnosť trvá
ak zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí
desiateho dňa potreby ošetrovania a potreba
ošetrovania alebo starostlivosti stále trvá ak
ukončila živnosť, podnikanie ak ukončila
vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti
podľa iných predpisov ak vypočítaný preddavok je 2,99 eura a menej.
 Kedy preddavok platíte
Samostatne zárobkovo činná osoba má povinnosť platiť preddavok na poistné za každý kalendárny deň, keď sa za takúto osobu považuje
okrem dní uvedených vyššie.
Pracujete v zahraničí?
Pracujete v Európskej únii a ste tam aj zdravotne
poistení? Nemusíte platiť povinné zdravotné
poistenie na Slovensku. Predložte svojej zdravotnej poisťovni na Slovensku potvrdenie, že ste už
poistení v inej krajine, a vráťte preukaz poistenca
a aj európsky preukaz (ak ho máte vystavený osobitne). Odporúčame vám vykonať tak do ôsmich

dní, keď začnete pracovať v cudzine.

Poradňa
V dňoch 15. január 2013 – 4. február 2013
(vrátane, t. j. 15 pracovných dní) si od zamestnávateľa
beriem neplatené voľno. Prosím o informáciu, v akej
výške a v akom termíne musím odviesť odvody.
Podľa zákona o zdravotnom poistení sa počas neplateného
voľna nepovažujete za zamestnanca. Ak za vás neplatí poistné
iný platiteľ, napríklad ďalší zamestnávateľ alebo štát, budete
sa považovať za samoplatiteľa. Prihlásiť sa ako samoplatiteľ
môžete cez Elektronickú pobočku, osobne na pobočke
zdravotnej poisťovne alebo e-mailom na info@dovera.sk.
Zmenu nám môžete nahlásiť aj písomne na tlačive Oznámenie
poistenca/platiteľa poistného, ktoré nájdete na našom webe
v sekcii „Potvrdenia a tlačivá pre platiteľov“. Oznámenie
môžete zaslať na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.,
Cintorínska 5, 949 01 Nitra.
Preddavok na poistné za obdobie neplateného voľna za
mesiac január bude v sume 30,09 eura a splatnosť tohto
preddavku je do 8. februára 2013. Za februárové dni
neplateného voľna bude potrebné uhradiť preddavok vo výške
7,84 eura do 8. marca 2013.
Preddavky na poistné uhrádzajte na číslo účtu:
7000464464/8180
Variabilný symbol: rodné číslo
Konštantný symbol: 3558
Špecifický symbol: obdobie, za ktoré uhrádzate preddavok
na poistné, v tvare MMRRRR (napr. 012013, 022013)
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Dlžníci by zaplatili mesiac
starostlivosti o všetkých poistencov
Takmer 80 miliónov eur dlhujú neplatiči DÔVERE na poistnom. Desiatky
miliónov eur pritom chýbajú najmä našim chorým poistencom. V priemere
túto sumu zaplatíme za mesiac zdravotnej starostlivosti o všetkých našich
chorých poistencov. Ak by sme tieto všetky peniaze mali dať len na kúpeľnú
starostlivosť, stačilo by to na osem rokov liečby pre našich poistencov.

Otázka

povinné poistné. Pre každý prípad platiteľov
poistného najskôr upozorňujeme zaslanou upomienkou. Dlžník sa v lepšom prípade spamätá
a svoj dlh uhradí. Viac je však tých, ktorí upomienke nevenujú žiadnu pozornosť. V takom prípade dlžníkovi zasielame výkaz nedoplatkov.
Kým pri upomienke si neúčtujeme žiaden poplatok navyše, pri výkaze nedoplatkov sa dlžná
suma poistencovi zvýši o 10 eur. Túto možnosť
nám dáva zákon.

Môže sa nezaplatené poistné preniesť na dedičov
v dedičskom konaní? Znamená to, že dedičia budú
zverejnený v zozname neplatičov, kým neuhradia
záväzky po pozostalom?
V dedičskom konaní sa po poručiteľovi nadobúdajú aktíva
aj pasíva, t.j. pohľadávky aj záväzky poručiteľa (dlžné
poistné). Zdravotná poisťovňa si preto svoju pohľadávku na
dlžnom poistnom na verejné zdravotné poistenie prihlasuje
do dedičského konania. V rámci dedičského konania žiada,
aby bola jej pohľadávka zahrnutá do súpisu pasív dedičstva
a aby bola v rámci tohto dedičského konania vyrovnaná.
O takto prihlásenej pohľadávke zdravotnej poisťovne by
dedičia mali vedieť, pretože je zaradená do súpisu majetku
poručiteľa a v rámci prerokovania dedičstva by s ním mali byť
oboznámení.
V zozname dlžníkov sa uverejňujú poistenci, u ktorých sú
naplnené zákonom dané podmienky – t.j. riadne a včas
neuhradia zákonom určené druhy pohľadávok. U dedičov
teda nie je dôvod, aby sa „ocitli“ v zozname dlžníkov
(jedine pokiaľ oni sami spĺňajú podmienky dané zákonom
o zdravotnom poistení).

Pozor na lehoty
Výkaz nedoplatkov má určenú lehotu na podanie námietok. Ak klient nesúhlasí s dlžnou sumou
a zaslaným výkazom, môže nám v lehote predložiť dokumenty, ktoré dokazujú, že nie je naším
dlžníkom alebo je jeho dlžná suma iná, ako sme
ju vypočítali my.
Ak tak nespraví, výkaz nedoplatkov sa po uplynutí tejto lehoty stáva exekučným titulom. Zdravotná poisťovňa si potom uplatňuje svoj nárok
v exekučnom konaní alebo postúpi svoju pohľadávku voči dlžníkovi tretej osobe na vymáhanie.
Upozorňujeme, že každé ďalšie vymáhanie neuhradenej pohľadávky spôsobuje dlžníkovi zvýšenie o dodatočné náklady, napríklad o trovy súdnej exekúcie. Exekútor mu môže siahnuť okrem
iného na bankový účet alebo na majetok.

Ako dlžníkov evidujeme 13-tisíc zamestnávateľov a takmer 79-tisíc samoplatiteľov. Všetkých
viac ako 90-tisíc dlžníkov zverejňujeme aj na
našej internetovej stránke.
Dlžníkom sa stále pripomíname
Každému sa môže stať, že zabudne zaplatiť

U lekára neplánujte
Okrem upomínania a vymáhania dlhu môžeme
siahnuť ešte k jednému zákonnému prostriedku
na neplatičov. Dlžníkom automaticky neschvaľujeme plánovanú zdravotnú starostlivosť.
DÔVERA používa na schvaľovanie a nahlasovanie plánovaných hospitalizácií systém HospiCOM. Funguje tak, že lekár pri plánovaní
zákroku pacienta najskôr nahlási do zdravotnej
poisťovne online cez HospiCOm. Od augusta
minulého roku vidíme, či ide o pacienta, ktorý
je zároveň aj neplatič. V takom prípade mu
automaticky zamietneme plánovanú zdravotnú starostlivosť. A to až dovtedy, kým svoj dlh
nevyrovná. Znamená to, že dlžník si nenaplá-

nuje napríklad výmenu bedrového kĺbu alebo
kúpeľný pobyt. Samozrejme, akútnu zdravotnú
starostlivosť dlžníkom uhradíme.
Dohoda o splátkach
Aj keď nám to zákon neprikazuje, povoľujeme
neplatičom splátkové kalendáre. Ako ho vybaviť? Na základe žiadosti zdravotná poisťovňa
uzatvára s poistencami a platiteľmi poistného
dohodu o plnení dlhu v splátkach v zmysle platnej legislatívy. Dohoda je platná iba za podmienky, že platiteľ podpísanú dohodu doručí
zdravotnej poisťovni, dodržiava termíny splátok
a ak je povinný uhrádzať bežné preddavky na

poistné, platí ich pravidelne.
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Pomôcky:
Larat, ma,
Asama, el,
tael, harpa

Ponáraj
(kniž.)

Cirkulácia

4. časť
tajničky

Sekať,
po česky

Rímskych
49
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Vyznáte sa v zdravotníctve?
Horúcou témou tohtoročného obdobia sú nové preddavky na poistné.
Viete, ako ich správne platiť a vypočítať a čo hrozí neplatičom?

Udieraj
Čuchový
orgán

Kvíz

www.dovera.sk

Tanimbarský
ostrov

Stal sa bielym
Americ.letec.
spoločnosť
Autor:
Jozef Blaho

Popevok

Japonská
sopka

Hliník(zn.)

3. časť
tajničky
Morský
ulitník

Chodník
v bani

Listnatá
drevina
Čín.hmot.
miera

Poloha
v joge
Japonská
rieka

Tohto času
(skr.)

Častica
(priam)

Kvitnúca
trvalka

Tohto roku
(skr.)

1. časť
tajničky

Značka nitu

Para,
po anglicky

Meno
Štefana

Akže
Tam

Nijaká vec

Len

Anglický
súhlas

Lesklý náter

Plášť
z ťavej kože

2. časť
tajničky
Ozdobný
uzlík v tkanine

5. časť
tajničky

	Minimálny preddavok pre samostatne
zárobkovo činné osoby na tento rok je:
A 	48,67 €
B 	nie je určený
C 	55,02 €
D 	60,00 €

	Ak zabudnem uhradiť preddavok na poistné
za jeden mesiac, zdravotná poisťovňa:
A 	najskôr mi pošle upomienku, ak na ňu nezareagujem,
zašle výkaz nedoplatkov. Právoplatný a vykonateľný
výkaz sa stáva exekučným titulom
B 	pošle mi rovno exekútora
C 	naďalej mi uhrádza zdravotnú starostlivosť a až pri
ročnom zúčtovaní povie, čo som dlžný
D 	nezaplatí mi žiadne vyšetrenie u lekára
6

3

Druh poľovného psa

Úžas(bás.)

	Pravidelné preddavky na poistné
samoplatiteľov sú splatné:
A 	k hociktorému dňu v mesiaci
B 	k 31. júnu príslušného roka
C 	vždy do ôsmeho dňa po uplynutí mesiaca
(to znamená, že do ôsmeho februára treba
zaplatiť preddavky za január)
D 	podľa toho, ako si to nastavím v internetbankingu

	Zdravotné odvody sa tento rok platia aj z práce
dohodárov. Musia ich platiť všetci dohodári:
A 	aj tí, ktorí na dohodu pracovali len v minulom roku
B 	ak pracujú v umeleckej brandži alebo
sú umelci na voľnej nohe
C 	a aj študenti a dôchodcovia
D 	okrem študentov, starobných dôchodcov a poberateľov
výsluhového alebo invalidného dôchodku
5

2

Osudné
znamenie

Rozum

	Nová výška preddavkov samoplatiteľov
sa určuje zákonom a mení sa:
A 	každý mesiac
B 	vždy k 1. januáru
C 	je dobrovoľná
D 	vypočíta mi ju zdravotná poisťovňa vždy,
keď ju požiadam
1

Zabráň
niečomu

Horská
kaukazská
osada

	Maximálny preddavok pre samostatne
zárobkovo činné osoby na tento rok je:
A 	550,20 €
B 	nie je určený
C 	350,20 €
D 	393,00 €
4

Čín.droga

Austrálsky
pštros

Japonská
dĺžková
miera

Nemec

Španielsky
člen

	Neplatiča musí zdravotná poisťovňa zverejniť na
webe v zozname dlžníkov:
A 	keď je samoplatiteľ a dlhuje minimálnu výšku
mesačného preddavku na poistné
B 	ak v roku nezaplatil za tri kalendárne mesiace
preddavok na poistné a dlžná suma je viac ako 10 €
C 	ak nenastúpil na schválenú kúpeľnú liečbu
D 	keď preddavky na poistné platí po dátume splatnosti
7

8

	Neplatiči:

A 	majú nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti, len ak

ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť
Kde

Milí čitatelia! Správne znenie tajničky z minulého čísla znie: Elektronická pobočka
Výherca z minulého čísla krížovky pán Dušan Karaman z Nitry získava balíček detskej výživy od spoločnosti Hamé
Slovakia v hodnote 50 eur. 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.

B 	musia si všetku zdravotnú starostlivosť platiť sami
C 	nesmú si zavolať sanitku
D 	musia vrátiť preukaz poistenca

Správne odpovede: 1b, 2c, 3c, 4a, 5d, 6a, 7b, 8a
Pozn.: V minulom čísle sme v kvíze omylom označili nesprávne odpovede. Správne odpovede mali byť: Všeobecného lekára
pre deti a dorast môžete navštevovať až do 28 rokov a preukaz poistenca bývalej poisťovni vrátite do 8. januára.
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Zdravý život

Čo jedia naše deti?
Je doma uvarená detská výživa zdravšia ako z obchodu?
Niektoré mamičky si myslia, že ak kúpia pekné jablká v obchode
a dajú si prácu s výrobou výživy doma, tak urobili to najlepšie pre
svoje dieťa. O tom, či je strava z obchodu pre naše deti rovnako
dobrá ako domáca, sme sa zhovárali s Ľubomírom PRECLÍKOM,
generálnym riaditeľom Hamé Slovakia.
V dnešnej dobe je na trhu
široká ponuka detskej výživy
od rôznych výrobcov, v čom sa
Hamé odlišuje od iných značiek?
Medzi mamičkami sú obľúbené
výživy Happy Fruit, ktoré obsahujú
len čisté ovocie bez pridaného
cukru. Prirodzene sladké sú vďaka
prírodným cukrom obsiahnutým vo
vybranom ovocí. Príkrmy Happy
Fruit neobsahujú žiadne chemické
a konzervačné látky, umelé farbivá,
sladidlá či arómy.
Napríklad v rade BabySmoothies
sú zahrnuté aj výživy s prídavkom
probiotík, konkrétne s Inulínom. Inulín je rozpustná vláknina, ktorá má
preukázateľne priaznivý vplyv na
črevnú mikroflóru bábätiek a navyše
posilňuje ich imunitu. Práve v črevách
sa pritom nachádza zhruba 70 percent buniek imunitného systému,
preto je dôležité udržiavať črevný
systém v kondícii.
Vďaka zapojeniu týchto moderných
poznatkov a celosvetových výživových trendov je rad BabySmoothies
komplexnou dojčenskou výživou
novej generácie.
Naše dojčenské výživy ako jediné
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na trhu sú obtiahnuté špeciálnou
fóliou okolo celého hrdla fľašky.
Tak sa môžete sami presvedčiť, že
výživu otvárate naozaj ako prvý.
Prečo by mala mamička siahnuť
po tomto spôsobe výživy dieťaťa
namiesto domáceho varenia
– samozrejme, okrem úspory
času? Dokážu tieto vaše produkty
plnohodnotne nahradiť domácu
stravu – nie je domáca strava
kvalitnejšia?
Často si myslíme, že doma pripravované pokrmy sú zdravšie, kvalitnejšie a lacnejšie, a tým pre bábätko
i rodinný rozpočet najvýhodnejšie.
Predovšetkým o otázke kvality sa
dá dlho diskutovať. Najmä ovocie
a zelenina nakupované v obchodoch so sebou prinášajú vysoké
riziko v podobe pesticídov a najrôznejších postrekov proti škodcom. Zdraviu škodlivé sú aj dusičnany, ktoré sa hojne vyskytujú v skorej alebo v skleníku pestovanej
zelenine. Podobný problém tvoria
aj plesne, voľným okom sú rozpoznateľné len v pokročilejšom štádiu. Ľahko sa nám môže stať, že pri

kúpe krásne vyzerajúceho ovocia
alebo zeleniny môžu byť prítomné
aj vyššie menované škodliviny.
Ovocie a zelenina, ktoré Hamánek
používa v dojčenských výživách,
sú pestované v špeciálnom režime,
ktorý obsah škodlivých látok redukuje na minimum. Všetky suroviny
používané na výrobu potravín pre
deti starostlivo kontrolujeme, takže
dojčenská strava Hamánek vyhovuje aj tým najprísnejším nárokom
na detskú výživu.
Zaručuje Hamé biokvalitu vo
výrobkoch? Kde a v akých
podmienkach sa suroviny
pestujú? Kontrolujete aj
prítomnosť dusičnanov a iných
škodlivých látok?
Pestovanie bio potravín je dané
v stanovách Európskej únie. Hlavný
rozdiel bio potravín pri pestovaní
je v zákaze používať akékoľvek
syntetické, minerálne hnojivá, pesticídy a iné chemické prípravky na
ochranu rastlín. Produkty získané
bio poľnohospodárstvom majú
vyšší obsah vlákniny, minerálnych
látok a vitamínov. Produkty Bio

Hamánek od začiatku do konca
podliehajú všetkým pravidlám ekologickej výroby potravín a spĺňajú aj
tie najprísnejšie kritériá na ich spracovanie. Suroviny i všetky konečné
výrobky sú veľmi prísne kontrolované, takže je zaručená tá najvyššia možná kvalita.
Kedy je čas na prvý príkrm,
niekto radí od 4. mesiaca a niekto
až od 6. mesiaca, nie je lepšie
začať až neskôr, keďže tráviaci
trakt dieťatka dozrieva až
oveľa neskôr a materské alebo
dojčenské mlieko je predsa len
menej zaťažujúce?
Minimálne do 10. mesiaca života
nie je tráviaca sústava dieťaťa ešte
riadne vyvinutá (plne dozrieva až
okolo 3. roku), preto nemôže tráviť
rovnakú potravu ako dospelí ľudia.
Jedinou stravou v priebehu prvých
štyroch mesiacov by preto malo byť
materské mlieko, prípadne umelé
dojčenské mlieko, ktoré je pre dieťatko to najprirodzenejšie.
Dodáva správny pomer živín,
ale tiež dôležité obranné látky,
a navyše je pre detský organizmus veľmi dobre stráviteľné.
Až neskôr, najskôr od ukončeného
štvrtého mesiaca, je vhodné opatrne zavádzať najrôznejšie ovocné
a mäsovo-zeleninové príkrmy. V tom
čase totiž materské mlieko stráca
potrebné živiny pre správny vývoj
dieťaťa. Pri zavádzaní sa obvykle
začína s jedným druhom zeleniny
(zvyčajne mrkva) a postupne pridávame ďalšie jednodruhové príkrmy.

Dieťa si postupne zvyká na rôzne
chute a navyše mamička môže
ľahko odhaliť prípadnú alergiu, ktorá
by sa u malého drobčeka mohla
objaviť.
Napriek tomu by materské mlieko
malo v detskom jedálnom lístku
hrať základnú rolu, a to až do
šiesteho mesiaca, pretože je cenným zdrojom životne dôležitých
živín, podporuje imunitu dieťatka
a napomáha správne trávenie.

Keďže každé dieťa je individuálne, o potrebe, kedy zaradiť
pevnú stravu do jedálneho lístka, je
potrebné sa poradiť s vaším pediatrom.
Pre najmenšie deti, už od ukončenia 4. mesiaca veku sme pripravili
cekom nový rad výrobkov Hamánek Baby, ktoré sú vyvinuté v spolupráci s poprednými pediatrami
a odborníkmi na výživu. Svojím
zložením sú úplne prispôsobené

jedálnemu lístku tých najmenších
a v prípade potreby prikrmovania
môžu byť zavádzané už v období
dojčenia. Hamánek Baby je na trhu
ponúkaný v bio kvalite.
Ako je to s lepkom? Štúdie
dokazujú, že odkladanie
zavádzania lepku do jedálneho
lístka dieťatka môže spôsobiť
riziko vzniku celiakie. Kedy lepok
pridávate do detských príkrmov?
Kedže celiakia je v pediatrii
momentálne najviac diskutovanou
témou, prikláňame sa k informáciám a odporúčaniam Svetovej
zdravotníckej organizácii (WHO).
Najnovšie odporúčania WHO
poukazujú na dôležitosť dojčenia ako prevencie vzniku celiakie.
Rizikové môže byť tiež predčasné
používanie príkrmov pred ukončením 4. mesiaca veku dieťaťa. Podľa
WHO nie je optimálny ani opačný
extrém – príliš neskoré zavádzanie
príkrmov, prípadne len dojčenie do
7. mesiaca veku dieťaťa.
Odporúčame mamičkám držať sa
zlatej strednej cesty a deti postupne
navykať na príkrmy a dokrmovať
približne od 4. – 5. mesiaca. Aj po
zavedení občasných príkrmov je
veľmi vhodné pokračovať naďalej
v dojčení.
V sortimente výrobkov Hamánek
rodičia môžu nájsť výrobky, ktoré
lepok obsahujú, ale aj výrobky,
ktoré sú prirodzene bezlepkové.
Informácie o lepku sú na etikete
Hamánkov vyobrazené pomocou
piktogramov.
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ukončená pred 1. januárom 2013 a k vyplateniu príjmu z tejto dohody došlo až po 1. januári
2013.
Príjmy podliehajú odvodovej a oznamovacej
povinnosti, ak bola dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorená pred 1. januárom 2013 a ktorej realizácia
pokračuje aj po tomto dátume a po 1. januári
2013 vzniká nárok na finančné plnenie.
Povinnosti poistenca
Pokiaľ ste v zdravotnej poisťovni registrovaný
ako dobrovoľne nezamestnaná osoba a v určité
dni pracujete na dohodu, musíte si za dni, keď
na dohodu nepracujete, uhradiť poistné sami.
Stále máte povinnosť oznámiť nám (osobne na
pobočke, poštou cez Oznámenie poistenca
alebo online cez Elektronickú pobočku) obdobie, odkedy pracujete ako dobrovoľne nezamestnaná osoba. Zamestnávateľ vás v poisťovni
nahlási len na obdobie, keď u neho pracujete na
dohodu.

Novinky

pre zamestnávateľov
Od januára 2013 sa osoby pracujúce na základe dohôd o pracovnej
činnosti a dohôd o vykonaní práce formálne stávajú klasickými
zamestnancami s právami aj povinnosťami. K tomu patrí povinnosť uhrádzať
poistné na sociálne a zdravotné poistenie.
Zákonné výnimky
Novinka sa netýka všetkých dohodárov. Status
zamestnanca teda nebude mať študent na
základe dohody o brigádnickej práci študentov (pozor: u študentov iba tento typ dohody)
poberateľ starobného dôchodku (pozor: nie
poberateľ predčasného starobného dôchodku)
poberateľ invalidného dôchodku poberateľ výsluhového dôchodku (policajti, vojaci),

ak dovŕšil dôchodkový vek (t. j. ak dovŕšil 62
rokov veku) poberateľ invalidného výsluhového dôchodku (policajti, vojaci),
Dohody na prelome rokov 2012 – 2013
Príjmy nepodliehajú odvodovej a oznamovacej povinnosti, ak bola dohoda o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru
uzatvorená pred 1. januárom 2013 a aj bola

Pomôcka pre zamestnávateľa
Zamestnávateľom vzniká povinnosť evidovať
a nahlasovať zdravotnej poisťovni poistenca,
ktorý ma príjmy z dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pod kódom
2D. Zamestnávateľ bude kódom 2D nahlasovať zamestnanca len na dni, ktoré reálne
odpracuje (za ktoré má nárok na príjem).
Týka sa to aj zamestnancov, ktorým nevyplácate mzdu mesačne, ale nepravidelne alebo
štvrťročne. Napríklad: Máte zamestnanca,
ktorý odpracoval v januári päť dní na dohodu.
Odmenu za túto prácu mu vyplatíte až o tri
mesiace. Spolu s odmenou za február a marec.
Ak nedokážete určiť presný dátum výkonu
práce (napr. pri dohode o pracovnej činnosti),
prihlasujete a odhlasuje zamestnanca kódom
2D na posledný deň kalendárneho mesiaca,

ktorý predchádza mesiacu, v ktorom ste mu
vyplatili príjem.
Zamestnanec a dohodár v jednom
Ak je poistenec evidovaný ako zamestnanec
z titulu pracovného pomeru a zároveň u toho
istého zamestnávateľa aj na základe uzatvorenej dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru, zamestnávateľ eviduje
(prihlasuje, odhlasuje) poistenca ako zamestnanca iba raz a použije kód 2.
Vymeriavací základ na určenie poistného na
verejné zdravotné poistenie je súčet finančného plnenia poskytnutého zamestnávateľom
z titulu pracovného pomeru a z titulu dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného

pomeru.

Modelové situácie
Poistenec je zamestnaný na dohodu
a nie je v pracovnom pomere
Zamestnávateľ ho v zdravotnej poisťovni prihlási kódom 2D.
Poistenec je v pracovnom pomere, ale zároveň
pracuje aj na dohodu
 Ak vznikne a zanikne dohoda počas trvania pracovného
pomeru, nenahlasuje sa do zdravotnej poisťovne kódom 2D.
Príjem u tohto zamestnanca bude spočítaný ako príjem
z dohody a príjem z pracovného pomeru.
 Ak zanikne dohoda počas pracovného pomeru a tento trvá,
nie je potrebné nič nahlasovať zdravotnej poisťovni.
 Ak zanikne pracovný pomer a dohoda trvá, je potrebné
nahlásiť ukončenie pracovného pomeru kódom 2 a prihlásiť
zamestnanca kódom 2D.
 Ak vznikne pracovný pomer a predtým zamestnanec
pracoval na dohodu, tak je potrebné nahlásiť ukončenie
dohody kódom 2D a prihlásiť zamestnanca kódom 2.
Poistenec je v pracovnom pomere, ale zároveň
pracuje na dohodu u iného zamestnávateľa
Zamestnanec je u zamestnávateľa, kde má pracovný pomer,
prihlásený kódom 2 a zároveň u druhého zamestnávateľa,
kde pracuje na dohodu, prihlásený kódom 2D.
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