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MILÍ ČITATELIA,
VÁŽENÍ POISTENCI,
prvé vydanie nášho časopisu v roku 2015 nemôžem
začať inak než úprimným prianím pevného zdravia
Vám aj Vašim blízkym počas celého roku. Nech sa
stane základom pohody, úspechu a spokojnosti
každého jednotlivca, rodiny a celej spoločnosti.
V nadchádzajúcich mesiacoch v slovenskom
zdravotníctve neočakávam veľa zmien, čo bude
v niektorých prípadoch na úžitok, v mnohých však
na škodu. Očakávam, že až na malé výnimky si
opäť vypočujeme výhovorky a vysvetlenia, prečo
sa nedajú robiť projekty prospešné pre všetkých
obyvateľov a zdravotníkov obzvlášť.
V Dôvere to berieme ako výzvu, ako využiť
naše možnosti a zabezpečiť pre Vás zdravotnú
starostlivosť v plnej miere a v čo najlepšej kvalite.
A výzvu pridať čosi praktické navyše. Napríklad
v oblasti elektronických služieb, ktoré Vám prinášajú
overené a dnes už aj plne aktuálne informácie
o tom, kto vás vyšetril, akú diagnózu stanovil, aké
lieky predpísal. Vedeli ste, že naša, vlastne Vaša
Elektronická pobočka Vám pripomenie preventívne
prehliadky, upozorní na liekové interakcie a plne
nahradí návštevu kamennej pobočky?
Niekedy je rýchlosť poskytnutej informácie
dôležitejšia než jej úplnosť. Našu bezplatnú aplikáciu
si môžu stiahnuť takmer všetci majitelia smartfónov.
Okrem iného im poradí, kde je lekáreň alebo
pohotovosť otvorená vo večerných hodinách či cez
víkend. Ale nájdu v nej aj údaje o návšteve lekára
a hospitalizácii v nemocnici, a to aj za svoje deti
poistené v Dôvere.
Dôvera je rodinná poisťovňa, našu hlavnú výhodu,
preplácanie doplatkov za lieky sme rozšírili aj
o oteckov a posilníme aj služby pre chronicky
chorých poistencov prostredníctvom nášho Plánu
Medipartner. Funguje v dvoch regiónoch, v Košiciach

a v Nitrianskom kraji a na základe dobrej skúsenosti
premýšľame nad jeho rozšírením.
Práve dostupnosť zdravotnej starostlivosti a dobré
vzťahy s nemocnicami, ambulanciami a inými
zdravotníckymi zariadeniami sú pre nás absolútnou
prioritou. Posilňujeme sieť zmluvných lekárov, nech
nemusíte za vyšetrením cestovať, ak to nemá vážnu
príčinu, a nemusíte čakať dlhšie, ako je nevyhnutné.
Vedeli ste, že každú plánovanú hospitalizáciu
schválime najneskôr do troch dní, odkedy nám ju
nemocnica oznámi?
Pochopiteľne neprezradím všetky novinky, veď
príjemné prekvapenia vždy potešia. Obzvlášť, ak
ide o naše jubileum. Dôvera Vám slúži už 20 rokov
a dúfame, že každý rok pridáme dôvod zostať nám
verný. To je pre nás najväčšia motivácia a odmena.

ING. MARTIN KULTAN
generálny riaditeľ
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
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MÁTE WINDOWS PHONE?
MOBILNÁ APLIK ÁCIA DÔVERA FUNGUJE UŽ AJ PRE VÁS. POHODLNÝ PRÍSTUP DO
ZDRAVOTNEJ KARTY AJ KARTY VÁŠHO DIEŤAŤA, ELEKTRONICKÝ PREUKAZ POISTENCA,
NAVIGÁCIA K NAJBLIŽŠEJ OT VORENEJ POHOTOVOSTI, LEK ÁRNI ČI POBOČKE –
TO VŠETKO MAJÚ OD VIANOC K DISPOZÍCII UŽ AJ MAJITELIA WINDOWS PHONE
SMARTFÓNOV. VĎAKA APLIKÁCII DÔVERA.
VYCHÁDZAME V ÚSTRETY RODINÁM
Rodičia poistení v Dôvere majú na dotyk ruky nielen
informácie o vlastnom zdraví, ale uvidia aj všetky lieky,
ktoré predpísali pediatri aj špecialisti ich deťom, kedy
a akého doktora deti navštívili, akú mali diagnózu.

DOSTUPNOSŤ A UŽITOČNOSŤ
„Sme inovatívna poisťovňa a chceme byť dostupní
pre všetkých. Obzvlášť v dobe, keď ľudia čoraz viac
komunikujú cez mobil. Po uvedení verzie pre iOS
a Android sme preto chceli rozšíriť mobilnú aplikáciu
Dôvera aj pre používateľov tretieho systému –
Windows Phone,“ povedal Peter Meluš, projektový
manažér.
Užitočnosť aplikácie pekne zhrnul jeden
z našich klientov: „Keď sa ma nabudúce na
pohotovosti opýtajú, budem presne vedieť, kedy
a aké lieky dcérka brala. Okrem toho odteraz
v mobile nosím môj aj dcérkin preukaz aj
s kartou prvej pomoci, kde som si uložil
podrobnosti o našich alergiách, liekoch
a krvnej skupine.“

APLIKÁCIA MÁ AJ POČÍTAČOVÉHO
OSCARA
Mobilná aplikácia Dôvera je skutočne
unikátna, od odbornej poroty IT GALA 2014
získala prestížne ocenenie IT PROJEKT roka
2014 a rok predtým dostala striebornú Cenu
ITAPA 2013 za prelomové zlepšenie miery
informovanosti pacientov.

KDE APLIKÁCIU NÁJDETE
V š e t ko o a p l i k á c i i s a d oz v i e t e
a odkazy na jej stiahnutie nájdete na
stránke www.dovera.sk/mobilna-aplikacia.

Je zadarmo a dostupná komukoľvek, ale iba poistenci
Dôvery môžu využívať všetky funkcie. Registráciou
v tejto aplikácii automaticky získate prístup do
Elektronickej pobočky.

www.dovera.sk
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AŽ 100 EUR Z DOPLATKOV
ZA LIEKY VRÁTIME AJ
OTCOM!
SLUŽBU 100+100, KTORÚ MOHLI DOPOSIAĽ V YUŽÍVAŤ LEN MATKY S DEŤMI, SME
ROZŠÍRILI NA 100+100+100. O VRÁTENIE DOPLATKOV ZA LIEKY AŽ DO VÝŠKY 100 EUR
MÔŽU OD 1. JANUÁRA 2015 POŽIADAŤ AJ OTCOVIA. AK SÚ MATKA A OTEC POISTENÍ
V DÔVERE A TAKISTO AJ ICH DVE DETI, MÔŽU OD NÁS DOSTAŤ SPÄŤ DOPLATKY ZA LIEKY
SPOLU AŽ DO VÝŠKY 400 EUR.
Rozhodli sme sa podporiť rodiny s deťmi, pretože
práve deti bývajú často choré a rodičia s nimi musia
absolvovať veľa lekárskych vyšetrení. Chceme im
uľahčiť situáciu a zmierniť sociálny dopad doplatkov
za lieky. Vrátenie doplatkov za lieky je možné
požadovať od leta 2013. Najskôr ich mohli žiadať
rodičia za svoje deti do dvoch rokov veku. Postupne
sme službu sprístupnili aj pre mamičky poistené v
Dôvere, deti do 18 rokov veku a teraz už aj pre otcov.

VÝHODA SA TÝKA NAPRÍKLAD:
•
•
•

často predpisovaných liekov pre deti, ako sú
očkovacie vakcíny,
viacerých antibiotík,
liekov proti alergiám.

VÝHODA SA NETÝKA:
•
•
•
•

dietetických potravín (teda ani umelých mliek),
zdravotníckych pomôcok ,
voľnopredajných liekov a tých, ktoré sú síce na
recept, ale pacient si ich v plnej výške hradí sám,
hormonálnej antikoncepcie.

LIEKY, ZA KTORÉ PREPLATÍME DOPLATKY
Peniaze vrátime za lieky, ktoré našim poistencom,
deťom do dovŕšenia 18 rokov veku, ich matkám
alebo otcom, predpísal lekár a zdravotná poisťovňa
ich čiastočne prepláca. Informáciu o doplatku
a úhrade zdravotnej poisťovne vám poskytnú
lekári alebo lekárnici alebo ju nájdete na stránke
www.vyhodnelieky.sk.

DOPLATKY POŠLEME NA ÚČET
Doplatky preplatíme bankovým prevodom na
účet uvedený v elektronickej žiadosti. Žiadosť
o preplatenie doplatku za lieky môžu poistenci
zaslať cez našu Elektronickú pobočku, ak majú na
preplatenie sumu aspoň tri eurá. Doplatky preplatíme
do jedného týždňa od zaslania elektronickej žiadosti.
Ich výšku ani zoznam liekov nemusia naši poistenci
uvádzať, vidíme ich v systéme automaticky. Poistencovi
vrátime presnú sumu vykázanú z lekárne, ktorá nesmie
prekročiť maximálny doplatok stanovený v Zozname
kategorizovaných liekov v čase výberu lieku v lekárni.

6

zima 15

Výhody od Dôvery

www.dovera.sk

www.dovera.sk
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a aspoň raz si
ju vyskúšalo 5 500 používateľov – lekárov, lekárnikov
alebo iných oprávnených pracovníkov. Noví
pribúdajú každým dňom. Očakávame, že do služby
Bezpečné lieky online sa budú zapájať ďalší a ďalší
lekári a lekárnici.

PREČO TO ROBÍME?
•
•

•

197-tisíc poistencov Dôvery malo v roku 2013
spolu viac než milión liekových interakcií.
Rok od spustenia Bezpečných liekov (bez online
aktualizácie údajov) klesol výskyt liekových
interakcií najvážnejšieho stupňa o približne
10 %.
Ročne sa predpíše takmer 10,5 milióna
receptov na 15 miliónov liekov.

Služba Bezpečné lieky online prináša výhody
pacientovi, lekárom aj lekárnikom. Pacientovi
umožňuje získať čo najlepší prístup k bezpečnejšej
liečbe, odstránia sa duplicitne predpísané lieky,
jeho lekár bude počas vyšetrenia vidieť, aké lieky
mu predpísali iní lekári, a umožňuje mu aj okamžitú
kontrolu liekových interakcií s nedávno predpísanými
liekmi.

CHRÁŇTE SI ZDRAVIE
SLUŽBOU BEZPEČNÉ
LIEKY ONLINE
MINIMUM DUPLICITNE PREDPÍSANÝCH LIEKOV A MALÉ RIZIKO VZNIKU LIEKOVÝCH
INTERAKCIÍ. TO SÚ HLAVNÉ PRÍNOSY SLUŽBY BEZPEČNÉ LIEKY ONLINE. VĎAKA TEJTO
SLUŽBE VŠETCI LEKÁRI VIDIA POTREBNÉ INFORMÁCIE O LIEKOCH A LIEČBE SVOJICH
PACIENTOV PRIAM NAŽIVO. TO PODSTATNÉ VIDIA AJ POISTENCI DÔVERY VO SVOJOM
MOBILE PROSTREDNÍCTVOM MOBILNEJ APLIKÁCIE ALEBO V ELEKTRONICKEJ POBOČKE.
Nájdu v nich prehľad liekov, ktoré im predpísali lekári,
a dozvedia sa, či medzi nimi nevznikajú neželané
interakcie, ktoré môžu ohroziť ich zdravie. Stačí, aby si
lieky na recept vyzdvihli v lekárni, a keď odtiaľ vojdú
do ambulancie ďalšieho lekára, ten už bude vedieť,
aký liek im bol práve vydaný.

CHCEME ZAPOJIŤ ČO NAJVIAC
LEKÁROV A LEKÁRNIKOV
Služba Bezpečné lieky online funguje v pilotnej
prevádzke od októbra minulého roku. Snažíme sa,
aby bola dostupná po celom Slovensku, teda do nej
chceme zapojiť čo najviac poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti. Bezpečné lieky online využíva vyše 250

Lekárom naša služba zrýchli pracovný proces a ušetrí
čas, ktorý môže venovať vyšetreniu pacienta. Zároveň
mu umožní prístup k čo najrelevantnejším údajom
o zdravotnom stave poistenca. Lekárnikom
pomôžeme výrazne zefektívniť administrovanie
receptov. Lekári predpíšu poistencom Dôvery každý
mesiac okolo 900-tisíc receptov. Údaje z nich museli
doteraz lekárnici prenášať do svojich počítačov
manuálne. So službou Bezpečné lieky online stačí
z receptu naskenovať čiarový kód.

OHLASY SÚ VEĽMI DOBRÉ
Od lekárov máme prvé pozitívne reakcie. Dokazujú,
že nejde o nič komplikované a lekári aj lekárnici
v konečnom dôsledku šetria svoj čas a peniaze
a môžu sa venovať liečbe pacientov. „Systém
funguje bez problémov, celý proces pripojenia sa na
e-pobočku skutočne trvá sekundu-dve. Nezdržuje
ambulantnú činnosť. Na začiatku – počas testovania
– sa vyskytol menší problém pri práci v sieti, ktorý
softvérový dodávateľ odstránil,“ potvrdil nám MUDr.
Ladislav Palágyi.

Výhody od Dôvery

zima 15

7

ČO JE TO LIEKOVÁ INTERAKCIA?
Ak pacient užíva viacero druhov liekov naraz, môžu
sa navzájom ovplyvňovať a môže prísť k zmene
účinku niektorého z nich. Buď sa oslabí, zosilní,
alebo jednoducho pôsobí inak, čo má vplyv na
zdravie pacienta, ktorý tieto lieky užíva. Ak pacient
zistí, že lieky sú v interakcii, mal by kontaktovať
svojho ošetrujúceho lekára a informovať ho
o tom, pretože on najlepšie pozná zdravotný stav
svojho pacienta a vie objektívne posúdiť, čo je pre
jeho zdravie prospešné. Niekedy môže ísť o žiaducu
interakciu, lekár o nej vie a pomáha pri celkovej liečbe
pacienta.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
ČO MI HROZÍ, KEĎ MÁM LIEKY
V INTERAKCII?
Lieková interakcia nie je automaticky niečo, čo je pre
vás nebezpečné či škodlivé. Pod dohľadom lekára
a pri správnom dávkovaní je v opodstatnených
prípadoch užívanie liekov v interakcii možné, niekedy
dokonca potrebné. A to vtedy, keď prínos pre vašu
liečbu je väčší, ako riziko vyplývajúce z interakcie.
No sú aj kombinácie liekov, ktoré nie sú pre vaše
zdravie dobré. Môžete mať zdravotné ťažkosti alebo
spôsobia, že vaša liečba bude menej účinná.

AKO MÔŽEM MINIMALIZOVAŤ RIZIKO
NEŽIADUCICH INTERAKCIÍ?
Využívať službu Bezpečné lieky, informovať svojho
lekára vždy o všetkých svojich liekoch, komunikovať
s ním v prípade ťažkostí, ktoré sa objavili po pridaní
nového lieku, dodržiavať dávkovanie a odporúčania
lekára/lekárnika.

ZOHĽADŇUJE SLUŽBA BEZPEČNÉ LIEKY
AJ VZÁJOMNÉ OVPLYVŇOVANIE
LIEKOV S POTRAVINAMI
A POTRAVINOVÝMI DOPLNKAMI?
Áno. Pri každom lieku, ktorý sa bije s potravinou alebo
nápojom vás na to upozorníme. Najčastejšie lieky
interagujú s grepom a grepovou šťavou, alkoholom
a ľubovníkom bodkovaným, ktorý sa často nachádza
najmä v upokojujúcich čajoch.
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PO SVIATKOCH
SPÄŤ DO FORMY
KLASICKÝ SCENÁR. JE PO SVIATKOCH A VY STE SI SĽÚBILI, ŽE SCHUDNETE. ALE AKO?
POĎME NA TO SPOLOČNE...
Cez sviatky, najmä tie vianočné, si takmer každý
hovorí: teraz sa nebudem obmedzovať v jedle, dám
si, čo mi chutí, kedykoľvek a v akomkoľvek množstve.
Sladké vystriedam vyprážaným, veď je to také dobré,
veď sú Vianoce, čas hojnosti.
Aj známe slovenské porekadlo udáva tón, ktorý nám
vyhovuje: „Na Vianoce po gágorce...“ Pohyb počas
týchto sviatkov zvyčajne zredukujeme na minimum.
Väčšina z nás sa pohybuje len v trojuholníku posteľ –
kuchyňa – gauč.

ZOSTAVTE SI PLÁN
Veď ako rýchlo kilá naberieme, potom ich aj rovnako
rýchlo zhodíme, upokojujeme si svoje občasné výčitky
svedomia a rýchlo ich zaháňame, nech nekazia
sviatočnú náladu. Čo však, ak už je po sviatkoch
a čas na chudnutie práve nastal?
Začať treba tréningovým plánom spolu s úpravou
jedálneho lístka, aby to chudnutie šlo naozaj tak
hladko ako samotné hodovanie.

S KILAMI NAVYŠE NIE SÚ ŽARTY
Nadváha nie je len otázkou estetického výzoru našej
postavy, ale môže výraznou mierou prispieť k vážnym
zdravotným problémom. Spomeňme choroby, ktoré
priamo súvisia s obezitou, predovšetkým preťaženie
a bolesti kĺbov. V akej miere, záleží na tom, akú veľkú
váhu navyše „nosíte“.

NADVÁHOU K CUKROVKE
Pri nadváhe naše telo zle využíva inzulín, prípadne
ho prestáva produkovať, čo môže viesť k cukrovke.
Táto choroba je celoživotné metabolické ochorenie
znižujúce kvalitu života každého pacienta –

diabetika. Je natoľko rozšírená, že si vyslúžila
pomenovanie epidémia tretieho tisícročia.
Zvýšená hladina cholesterolu v krvi, vysoký krvný tlak,
riziká ochorenia srdca – aj to všetko nosí so sebou
obezita a v neposlednom rade a bez akéhokoľvek
zbytočného strašenia treba prirátať aj riziká mŕtvice,
pretože každé získané kilo navyše môže spôsobiť
cievnu mozgovú príhodu.

RUKA V RUKE
Každý už zrejme tuší, že priberanie treba zastaviť
a zaradiť spiatočku. No nezabúdajme na zásadnú

www.dovera.sk
vec: chudnutie, ktoré má priniesť želaný efekt, musí
v sebe skĺbiť viacero aspektov. To znamená, že
vhodná úprava stravy ide ruka v ruke s profesionálne
nastaveným tréningov ým režimom, ten zas
výrazne podporíte tým správnym naladením mysle
a pozitívnou motiváciou. Je ťažké cvičiť, byť dobre
naladený a pre zvýšenie účinku držať diétu či
nebodaj hladovať. Práve naopak, náš žalúdok nesmie
byť prázdny, ale plný stravy podporujúcej trávenie.
Pomyselný kruh sa tu uzatvára, v jeho pozadí sa
ešte hlási pitný režim, bez ktorého ani jeden z týchto
aspektov nebude fungovať na plný plyn.

BEZ POHYBU TO NEPÔJDE
Takže ako prvé by ste mali vhupnúť do tenisiek a ísť
si zacvičiť do fitka, zaplávať na plaváreň alebo
s priateľmi do telocvične. Pohyb na čerstvom
vzduchu je najlepšou voľbou, lyžujte, bežkujte,
stavajte s deťmi snehuliakov a nezabúdajte, že
úspech je v pravidelnosti. Pohyb raz za týždeň určite
nestačí! Všetko robte s mierou a v rámci možností
vašej kondície. Je zaručené, že tá sa vám po čase
intenzívneho pohybu bude zlepšovať a zvládnete
toho čoraz viac a viac. Nakoniec vás to začne baviť.
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DOBRÉ TUKY
Dôležité je tiež vedieť, že aj tuk je pre zdravé
chudnutie nevyhnutný. Dodáva energiu, zabezpečuje
vstrebávanie niektorých prospešných látok. Treba
však siahnuť po správnych tukoch. Vhodné potraviny,
plné zdravých tukov sú najmä vlašské orechy, mandle,
olivový olej, rybí tuk z lososa, tuniaka či makrely
s omega-3 a omega-6 nenasýtenými mastnými
kyselinami.
A piť, piť, piť zdravé tekutiny, najlepšie vodu, nečakať
na pocit smädu. Ak sa pravidelne napijete, napríklad
každú hodinu po celý deň, významne vám to
zlepší metabolizmus. Len vďaka vode dokáže telo
uskutočňovať látkovú výmenu.

HLAVNE POZITÍVNE
Správne nastavenie mysle je tiež začiatkom úspechu.
Potrebujete iba motiváciu a presvedčenie, že
zvládnete všetko. Ak už sa raz dáte na ten zdravší
životný štýl, zmeníte stravovacie návyky, pridáte
pohybovú aktivitu, nielenže vám už žiaden jojo efekt
nehrozí, ale nájdete vlastný recept, ako schudnúť
natrvalo.

SPRÁVNA STRAVA JE ZÁKLAD
Môžete sa hýbať, koľko len chcete, ale ak neupravíte
stravu, želaný efekt sa tak ľahko nedostaví. Základné
pravidlá správne nastaveného jedálneho lístka
sú jednoduché. V čo najmenšej možnej miere
požívať cukry a sacharidy, nahradiť ich bielkovinami
a zvyšovať dávky zeleniny. Bielkoviny pomáhajú
zasýtiť, obnovujú svalovú hmotu, sú skvelým
pomocníkom pri premene tuku na svaly.
Ten, kto chce chudnúť, mal by do svojho jedálneho
lístka zaradiť najmä morčacie, kuracie a králičie
mäso, chudé hovädzie či divinu, menej tučné syry
a mliečne výrobky. Málo ľudí zrejme vie, že bohaté
na bielkoviny sú tiež strukoviny, najmä šošovica
a sója, a potom aj jačmenné klíčky, arašidy, pistácie.
Vďačnými potravinami pri chudnutí sú tiež vajcia,
losos, avokádo, brokolica či jablká.

POZOR NA DIÉTY
Len neskĺznite k žiadnym zaručeným diétam či
hladovkám! Laické redukčné recepty môžu viac
uškodiť, ako pomôcť. Ručička na váhe síce ukazuje
menej, no zakrátko sa vyšplhá naspäť a možno aj
vyššie. Takáto nadmerná, drastická záťaž organizmu
môže výrazne narušiť fungovanie niektorých orgánov
a dokonca viesť aj k trvalému poškodeniu zdravia.
V skutočnosti organizmus začne energiou šetriť, zníži
jej výdaj a okrem odbúravania tukových zásob
likviduje sám seba. Ak totiž telo nemá energiu na
svoju činnosť, siahne na bielkoviny vo vlastnom
svalstve. Takouto diétou spomalený metabolizmus
bude po jej skončení prednostne vytvárať tukové
zásoby zo všetkého, čo následne zjete. Platí pravidlo,
že redukčná diéta musí byť účinná, no zároveň
bezpečná.
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S DÔVEROU SA NA
ZMENU POČASIA
MÔŽETE PRIPRAVIŤ
„CÍTIM TO V KOSTIACH,“ POČÚVAME DOMA ČI V PRÁCI, KEĎ MÁ PRÍSŤ ZMENA
POČASIA. MENÍ SA TLAK VZDUCHU, JEHO VLHKOSŤ, TEPLOTA ČI INTENZITA SLNEČNÝCH
LÚČOV. ROZMÝŠĽALI STE NIEKEDY NAD TÝM, AKO VPLÝVA ZMENA POČASIA NA VÁŠ
DEŇ?
Biometeorologička RNDr. Zlata Čabajová sa týmto
fenoménom zaoberá už roky. Práve ona je autorkou
osobnej biopredpovede počasia, ktorú sme v januári
spustili ako novú bezplatnú službu na našom webe
dovera.sk.

PRIPRAVTE SA NA ZMENU
Vďaka osobnej biopredpovedi počasia sa
môžete pripraviť na zhoršenie zdravotného stavu.
Ako? Napríklad tak, že v prípade nepriaznivej
biopredpovede odložíte namáhavé činnosti na
neskôr, doprajete si viac oddychu, ľahké jedlá alebo
zabezpečíte, aby ste mali poruke lieky v prípade
náhleho zhoršenia zdravotného stavu.

LEN PÁR KLIKOV
Na to, aby ste zistili, aké bude mať počasie vplyv na
vaše dni, stačí pár kliknutí na našej webovej stránke.
Nájdete na nej formulár a ak v ňom vyplníte kraj,
v ktorom žijete, váš vek, pohlavie, či máte nadváhu
alebo trpíte nejakými ochoreniami, obratom dostanete
osobnú biopredpoveď šitú priamo na vás.

VŠETKO JE INDIVIDUÁLNE
Ľudia vnímajú vplyv počasia na organizmus
individuálne. Úlohu zohrávajú faktory ako vek,
pohlavie, nadváha, krvný tlak a choroby. Silu
meteorologických procesov, teda zmien počasia
vyjadrujú záťažové stupne od 1 do 5, ktoré poznáme
z televízie alebo novín. Najpresnejšie ich však
definuje osobná biopredpoveď počasia.

Biopredpoveď informuje o záťaži, ktorú podstupuje
ľudský organizmus pri výkyvoch počasia. Zmeny
teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu, sila vetra, množstvo
zrážok, to všetko môže mať vplyv na priebeh
a príznaky ochorení, na citlivosť starých zranení, jaziev
či kĺbov.

CHORÍ SÚ METEOSENZITÍVNEJŠÍ
S počasím sa môže meniť aj citlivosť na bolesť
či schopnosť človeka koncentrovať sa na prácu.
Horšie na tom bývajú ľudia s chorobami srdcovocievneho systému. Počasie však ovplyvňuje aj priebeh
a príznaky ochorení pohybového a nervového
systému či alergických ochorení. So zmenou počasia
majú problémy najmä meteosenzitívni a starší ľudia,
ale aj mladí, ak trpia chorobami, stresom alebo sú
preťažení.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
RNDR. ZLATA ČABAJOVÁ
Odborníčka pre biometeorológiu, vedecká
pracovníčka. Je autorkou, vedeckou garantkou
a jedinou poskytovateľkou osobnej biopredpovede
počasia na Slovensku. Svoju vedeckú prácu
venovala štúdiu vplyvu počasia na zdravie človeka
a sledovaniu meteosenzitivity.

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI OSOBNOU
BIOPREDPOVEĎOU A TOU, O KTOREJ SA
DOZVIEM Z NOVÍN ALEBO TELEVÍZIE?
Vplyv zmeny počasia na človeka závisí od viacerých
faktorov. Sú medzi nimi prípadné choroby alebo
nadváha, výška krvného tlaku, vek či pohlavie a aj
miesto pobytu. Naša osobná biopredpoveď ich
zohľadňuje.

PÔSOBÍ VÝŠKA ZÁŤAŽOVÉHO STUPŇA
NA VŠETKÝCH ROVNAKO?
Počasie vplýva na každého inak podľa diagnózy,

telesnej aj duševnej kondície či veku. Nedá sa povedať
ani to, že jednotka je pre všetkých rovnako dobrá
a trojka pre všetkých rovnako zlá. Treba vedieť, že pri
určitom rizikovom stupni sa napríklad môžu cítiť dobre
ľudia s nízkym tlakom, no tí s vysokým môžu mať
ťažkosti, alebo sa môžu znižovať reumatické ťažkosti,
pričom zároveň kardiaci môžu pociťovať zhoršenie
zdravotného stavu.

AKÉ MÔŽU BYŤ NAJHORŠIE REAKCIE NA
ZMENU POČASIA?
Najhoršie sú náhle zhoršenia srdcovo-cievnych
chorôb, napríklad náhle cievne mozgové príhody,
akútny infarkt myokardu, taktiež ťažké astmatické
záchvaty.
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BÝVATE V ZIME
ČASTO CHORÝ?
POSILNITE SI IMUNITU
AJ KEĎ TOHOROČNÁ ZIMA SA ZATIAĽ NAPLNO NEPREJAVILA A METEOROLÓGOVIA
HOVORIA SKÔR O NETRADIČNE VYSOKÝCH TEPLOTNÝCH HODNOTÁCH, RIZIKÁM
OCHORENIA PRI PRUDKOM PRECHODE Z CHLADU DO TEPLA SA VYSTAVUJE KAŽDÝ
Z NÁS.
Počas zimy je totiž náš imunitný systém oslabený.
Máme úbytok vitamínov a minerálov. Vírusy, nielen
chrípkové, tak môžu ľahšie preniknúť cez nosovú
sliznicu do tela. A práve výrazné výkyvy počasia,
typické pre posledné roky, nehrajú v náš prospech.
Niekedy sa zo dňa na deň teplota zmení aj o desať
stupňov. Nečakané zmeny nepriaznivo pôsobia na
čoraz viac ľudí, a tak sa meteosenzitivite nevyhne
takmer nikto.

OTUŽUJTE
Ako tlmiť vplyvy prudkých teplotných rozdielov na
organizmus človeka a ako počas zimy neochorieť?
Medzi najfrekventovanejšie rady odborníkov patrí:
Otužujte sa! Ideálne sú pobyty v saune a náhle
ochladzovanie sa v priľahlom studenom bazéne
alebo termálna, niekoľko desiatok stupňov teplá voda
striedaná s ochladzovacím bazénom. Stačí však
dopriať si studené a teplé sprchy, imunitu vám nabudí
aj pravidelná prechádzka na čerstvom vzduchu.
Telo tak učíme zvykať si na náhle zmeny teploty,
zvyšujeme pohotovosť krvných ciev, ktoré potom
dokážu pružne reagovať na pôsobenie chladu.
Správnym otužovaním sa zníži pravdepodobnosť
nakazenia bakteriálnou alebo vírusovou infekciou,
v prípade ochorenia má choroba ľahší a rýchlejší
priebeh.

ZIMNÝ SPÁNOK
Ďalším dôležitým faktorom je spánok. Spite, koľko
sa dá – minimálne osem hodín. Ľudia, ktorí spávajú
menej, sú náchylnejší podľahnúť vírusom. Unavený
organizmus znamená oslabený organizmus a vaša

imunita takú záťaž nemusí zvládnuť.
Aj keď to znie zvláštne, pitný režim je dôležitý aj
počas zimy. Pri dostatku tekutín v tele nemajú toxíny
a mikróby takú šancu zahniezdiť sa a ľahšie sa
vyplavia von. Okrem úplne čistej vody či minerálok
sa odporúčajú najmä jednodruhové bylinné čaje,
lipový alebo z materinej dúšky, bazy čiernej, mäty či
kamilky. Čaj si oslaďte medom – ten je považovaný
za prírodný antioxidant.

NADOPUJTE SA VITAMÍNMI
Dôležité sú nielen nápoje, ale aj konzumácia surovín
bohatých na vitamíny a minerály. Nezabúdajte na
dostatočný príjem vitamínu C, ktorý obsahujú najmä
jablká, hrozno, pomaranče, mandarínky a kivi.
Už tradične skloňovanými bojovníkmi na ceste za
imunitou sú cesnak a cibuľa, zázvor tiež podporuje
obranyschopnosť organizmu, okrem toho prináša
úľavu pri nádche a zmierňuje zimnicu.
Menej ľudí už možno vie, že ponuku potravín, ktoré
podporia imunitu, tvoria aj tekvica, kapusta, kel, cvikla,
gaštany, orechy či strukoviny. Vynikajúcim a menej
známym prírodným antibiotikom je oregano – ničí
baktérie, plesne aj vírusy.
Treba si uvedomiť, že aj vplyv počasia na vaše
telo sa dá zmierniť, no znamená to upraviť spôsob
života. Okrem už spomenutého otužovania tkvie
tajomstvo aj v správnej výžive (menej cukrov, menej
tukov a viac bielkovín), dôležité je tiež striedanie
práce a odpočinku, harmónia vo vzťahoch i v živote,
pravidelný pohyb a šport. Jednoducho platí: Na
vzduch treba ísť aj v zime.
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sociálne zariadenia, atraktívny interiér, LCD televízor
a maximálne súkromie. Štandardný poplatok za
užívanie izby je 20 eur za deň. Poistenky zdravotnej
poisťovne Dôvera majú nárok na zľavu vo výške
50 % z ceny.

VIAC DETÍ
Okres Spišská Nová Ves predstavuje silný
demografický región. V súčasnosti je priemerný
počet pôrodov 1 200 ročne. Nemocnica má však
ambíciu zvýšiť tento počet na 1 500 pôrodov.
Minulý rok sa pôrodnica v nemocnici Svet
zdravia Spišská Nová Ves umiestnila v expertnom
hodnotení rebríčka Sprievodca pôrodnicami
2013 na výbornom 4. mieste (viac informácií na
www.sprievodcaporodnicami.sk).

VYNOVENÉ
GYNEKOLOGICKOPÔRODNÍCKE ODDELENIE
V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
SPIŠSKONOVOVESKÁ NEMOCNICA MÁ AMBÍCIU STAŤ SA NAJLEPŠOU PÔRODNICOU
V KOŠICKOM KRAJI. NA KONCI ROKA VEREJNOSTI PREDSTAVILA ZREKONŠTRUOVANÉ
A ROZŠÍRENÉ GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKE ODDELENIE. INVESTÍCIA SA VYŠPLHALA
AŽ NA 300-TISÍC EUR.
V rámci dlhodobej rekonštrukcie pribudlo na
oddelení osem izieb s novou úrovňou štandardu
s 15 lôžkami. Všetky izby majú samostatné sociálne
zariadenia, televízor a harmonický interiér. Kapacita
celého oddelenia sa tak zvýšila na 28 izieb s 55
lôžkami. Pohodlie a komfort pre pacientky sa zvýši aj
v pôvodných izbách. Nemocnica investovala aj do
štyroch nových pôrodných lôžok.

NADŠTANDARD PRE POISTENCOV
DÔVERY ZA POLOVICU
Na časť rekonštrukcie v spišskonovoveskej nemocnici
prispela aj zdravotná poisťovňa Dôvera. Na
gynekologicko-pôrodníckom oddelení pribudli
dve nadštandardné izby Dôvera, v ktorých je
možnosť ubytovať aj sprevádzajúcu osobu.
V prípade záujmu tak budú vítaní na oddelení už aj
otcovia. Samozrejmosťou VIP izieb sú samostatné

„Mamičkám zo širšieho okolia chceme ponúknuť
najlepší servis v Košickom kraji. Vynovené oddelenie,
jeho vyššia kapacita a nové, moderné izby sú jedna
vec. Spravíme však maximum pre to, aby sa nová
úroveň štandardu prejavila aj v prístupe k mamičkám
a v komunikácii s nimi zo strany nášho personálu,“
zdôraznil MUDr. Anton Hanušín, riaditeľ nemocnice
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Svet zdravia Spišská Nová Ves.

NEMOCNICA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM AJ
MATKÁM
Spišskonovoveská nemocnica sa celý minulý rok
pripravovala na získanie statusu „Nemocnica
priateľská k deťom“. Tento projekt sa zameriava okrem
prvotriednej starostlivosti o matku a dieťa ihneď po
narodení aj o výchovu a vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov. Prioritou vedenia nemocnice je preto
viesť personál k empatii a zmene v starostlivosti
o matku a o novorodené dieťa, vylúčiť zastarané
postupy tak, aby dokázali poskytovať služby najlepšej
kvality.
„Pôrodnica je priestor, ktorý je spojený so silným
emocionálnym zážitkom. Uvedomujeme si, že okrem
kvalitnej medicínskej časti potrebujeme vytvárať
prostredie priateľské nielen k deťom, ale aj k matkám.
Sme pripravení spĺňať vyššie nároky a privítame
každú spätnú väzbu na ďalšie zlepšovanie našich
služieb,“ doplnil MUDr. Štefan Novysedlák, primár
gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.
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DÔVERA OPÄŤ
PARTNEROM DETÍ
DÔVERA SA STAL A TRETÍ ROK ZA SEBOU GENERÁLNYM PARTNEROM PROJEK TU
HODINA DEŤOM. CELOROČNÁ VEREJNÁ ZBIERKA, KTORÚ ORGANIZUJE NADÁCIA PRE
DETI SLOVENSKA, PATRÍ MEDZI NAJSTARŠIE DOBROČINNÉ ZBIERKY. MÁ ZA SEBOU
15 ÚSPEŠNÝCH ROČNÍKOV, VYZBIERANÝCH TAKMER PÄŤ MILIÓNOV EUR A VIAC AKO
1,4 MILIÓNA PODPORENÝCH DETÍ A MLADÝCH ĽUDÍ NA SLOVENSKU.
Hlavnou myšlienkou aktuálneho 16. ročníka zbierky
je poukázať na to, že každé dieťa potrebuje niekoho
blízkeho a zaslúži si detstvo bez starostí. Ak nemá
blízkeho človeka vo svojej rodine, je dôležité, aby ho
našiel aspoň medzi profesionálmi.

PODPORUJEME NAJMENŠÍCH
Naša zdravotná poisťovňa pomáha svojim najmenším
pacientom dlhodobo. Neustále pre ne skvalitňuje
zdravotnú starostlivosť, zútulňuje nemocničné
priestory na detských oddeleniach, pomáha preplatiť
nadštandardné zákroky či rehabilitácie nad rámec
zákona. Pred tromi rokmi sme sa rozhodli našu
podporu ešte rozšíriť a voľba padla na zbierku
Hodina deťom.
„Nadácia pre deti Slovenska je dôveryhodnou
organizáciou a zbierka Hodina deťom dnes už
etablovanou značkou. Po troch rokoch spolupráce
vieme, že tak ako je zdravie u nás v najlepších rukách,
tak sú aj všetky príspevky vyzbierané v rámci Hodiny
deťom v tých najlepších rukách, ktoré ich odovzdajú
deťom a mládeži,“ zhodnotil spoluprácu Martin
Kultan, generálny riaditeľ Dôvery.

HUGO V ULICIACH
Zbierka v uliciach je tradičnou súčasťou projektu
už od jeho začiatku. Ľudia na celom Slovensku
podporili koncom novembra zbierku dobrovoľným
príspevkom priamo na uliciach. Zbierka sa konala
v 94 slovenských mestách, zúčastnilo sa na nej viac
ako 1 700 dobrovoľníkov a na konto pribudlo vďaka
ľuďom s dobrým srdcom viac ako 25-tisíc eur.

BENEFIČNÁ AUKCIA
December patril charitatívnej dražbe umeleckých
fotografií, obrazov aj grafík známych aj začínajúcich
umelcov v netradičných priestoroch Bratislavského
vodárenského múzea. Aukcia s 12-ročnou tradíciou
privítala viac ako 100 hostí. Prvýkrát v dvanásťročnej
histórii aukcie sa dražili aj diela hendikepovaných
talentovaných detí.

TV ŠOU
Vyvrcholením projektu je každoročná benefičná
TV šou Hodiny deťom. V decembri ste ju mohli
sledovať poslednú adventnú nedeľu. Okrem
skvelého programu v šou účinkovali známe
osobnosti slovenského šoubiznisu so svojimi
rodinami. Nechýbala zábava, stávky a živé vstupy
z vianočných trhov na Hlavnom námestí v Bratislave.
Známe tváre neváhali a pre dobrú vec dokázali
podstúpiť už na prvý pohľad riskantné stávky. Katka
Brychtová prešla bosá po ostrých sklených črepinách,
herečka Zuzana Fialová zlanila 12 metrov vysokú

Tlačová konferencia k spusteniu 16. ročníka Hodiny deťom.
Zľava: Martin Kultan (Dôvera), Emília Vášáryová, Dana Rušinová (správkyňa nadácie), Katarína Brychtová.

budovu starej radnice a moderátor Andrej Bičan sa
neváhal okúpať v ľadovej vode priamo na námestí.
Poslednou stávkou večerného programu bolo
„zhromaždenie Mikulášov“. Každý, kto v ten večer
prišiel na pódium na Hlavnom námestí v mikulášskej
čiapke, pomohol naplniť stávku našej poisťovne
a navýšiť vyzbieranú sumu o ďalších 10-tisíc eur.
Celkovo sa od spustenia zbierky až do konca večera
podarilo vyzbierať neuveriteľných 270-tisíc eur.
Každé euro poputuje na podporu projektov pre deti
a mladých ľudí.
„Úlohu partnera Hodiny deťom berieme veľmi
zodpovedne. Okrem finančnej podpory sa po celý
rok angažujeme pri oslovovaní potenciálnych darcov
medzi našimi zamestnancami aj našimi poistencami,“
povedal priamo v TV šou Martin Kultan, ktorý na
námestie zavítal tiež so svojou rodinou.

NASLEDOVNÍCI
Herci Emília Vášáryová a Ladislav Chudík sú
dlhoročnými podporovateľmi zbierky Hodina
deťom. Vzhľadom na ich ubúdajúce sily a stále
nabitý program sa po dohode s nadáciou rozhodli
odovzdať žezlo mladším kolegom, ktorí ich dokážu
plnohodnotne zastúpiť a šíriť dobré meno zbierky a
podporu aj medzi mladšími ročníkmi. Priamo v TV šou
sa novými ambasádormi stali herci Helena Krajčiová
a Tomáš Maštalír.

EŠTE JE ČAS
Ak máte záujem prispieť aj vy na dobrú vec, zapojte
sa do zbierky Hodiny deťom. Ešte je čas. Prispieť
na účet Hodiny deťom dobrovoľnou sumou alebo
zaslať darcovskú SMS na číslo 800 v hodnote 4 eurá
môžete až do 31. marca, keď sa 16. ročník zbierky
uzavrie. Všetkým dobrým ľuďom v mene nadácie
ďakujeme!
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VEĽKÝ BOJ MALÝCH
FUTBALISTOV
FUTBALISTI ZO ZÁKLADNÝCH ŠKÔL Z CELÉHO SLOVENSKA OPÄŤ ZABOJUJÚ O SVOJ
VEĽKÝ SEN. NA JESEŇ ODŠTARTOVAL UŽ ŠTVRTÝ ROČNÍK NAJVÄČŠIEHO TURNAJA
V MALOM FUTBALE ŽIAKOV A ŽIAČOK DÔVERA ŠKOLSKÝ POHÁR. AJ TENTO ROČNÍK SA
TEŠIL OBROVSKÉMU ZÁUJMU, DO TURNAJA SA PRIHLÁSILO VIAC AKO 1 500 DRUŽSTIEV
DIEVČAT A CHLAPCOV DO TRINÁSŤ ROKOV. TOHOROČNÝM AMBASÁDOROM JE MLADÝ
SLOVENSKÝ FUTBALISTA RICHARD LÁSIK.
LEN TÍ NAJLEPŠÍ
K vysnívanému finále na zmodernizovanom
futbalovom štadióne NTC Poprad, ktoré sa
uskutoční na Deň detí, vedie ešte dlhá cesta. Malých
športovcov neminú obvodné a krajské kolá. Od
marca do mája si postupne zmerajú svoje sily a na

pre školu a množstvo športových darčekov, ktoré
rozhodne na trávniku ešte využijú.
Minuloroční víťazi zažili atmosféru zápasu
našej reprezentácie v Macedónsku. Chlapci
z Michaloviec a dievčatá z Bratislavy si zápas na
čele s tými najväčšími futbalovými hviezdami užili
v polovici novembra.

ČORAZ VIAC DIEVČAT
Dôvera Školský pohár rozhodne nie je len pre
chlapcov. Z roka na rok stúpa záujem dievčat o futbal,
o čom svedčí aj zvyšujúci sa počet prihlásených
dievčenských tímov.

víťazky zo
Minuloročné
rom
so svojím tréne

e
ova v Bratislav
ZŠ Kalinčiak

júnovom finále sa predvedie 16 najlepších tímov
z celého Slovenska.

FUTBALOVÝ VÝLET
Najväčším lákadlom je pre tohoročných víťazov
zahraničný zápas slovenskej reprezentácie
v Luxemburgu, kde pocestuje víťazný chlapčenský aj
dievčenský tím už na jeseň. Okrem nezabudnuteľného
výletu je pre žiakov motiváciou aj finančná odmena

„Sme športová škola, preto je u nás dievčat málo.
Väčšinu žiakov tvoria futbalisti a hokejisti. Dievčatá
však turnaj zaujal a registrujeme z ich strany
zvýšený záujem o futbal,“ povedal Ján Marko,
tréner minuloročných víťaziek z Kalinčiakovej ulice
v Bratislave.
V uplynulom ročníku sa úlohy ambasádora výborne
zhostil známy futbalista Róbert Vittek. V aktuálnom
ročníku preberie záštitu nad turnajom ďalší úspešný
reprezentant v kategórii do 21 rokov, ale s troma
štartmi v seniorskej reprezentácii, Richard Lásik.
Dôvera Školský pohár je spoločný projekt
Slovenského futbalového zväzu, Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR a poisťovne Dôvera. Jeho
hlavným cieľom je podpora pohybu a športu medzi
mladými. Súťaž je určená pre žiakov a žiačky do 13
rokov, pričom súťažia desaťčlenné tímy a prebieha od
októbra do júna.

PORADŇA PSYCHOLÓGA
Na nový rok som si predsavzal, že schudnem
a prestanem fajčiť. Som zvedavý, či sa mi
podarí uspieť. Je to taká skúška pevnej
vôle. Palce mi drží celá rodina. Zaujímal
by ma pohľad psychológa, prečo ľudia
často stroskotajú so svojimi novoročnými
predsavzatiami alebo ako treba k tomu
pristúpiť, aby človek pri „odriekaní“ netrpel.

JÁN (43) Z KREMNICE:

NA VAŠE OTÁZKY ODPOVEDÁ PHDR.
JARMILA TOMKOVÁ Z KOŠICKÉHO
PORADENSKÉHO CENTRA PRE
DUŠEVNÉ ZDRAVIE A OSOBNOSTNÝ
RAST:
Snaha spraviť niečo pre svoje zdravie býva dobrou
investíciou energie. Nezabúdajte však, že Silvester
a Nový rok sú dni ako ostatné. Záver roka súvisí
s odnotením dovtedajších snažení, čo môže priniesť
pocit spokojnosti, ale aj rozladenie či frustráciu. Nové
a zatiaľ prázdne diáre dodávajú nádej, optimizmus,
dočasne zvyšujú motiváciu. To však nie je všetko.
Zmena je komplexný proces zložený z viacerých fáz.

Neuvážené „nové začiatky“ často nefungujú práve
preto, že preskočia veľmi dôležitú prípravnú fázu.
Ciele, ktoré si stanovíte môžu byť náročné, avšak
musia byť dosiahnuteľné – rešpektujúc zdroje,
možnosti a schopnosti. Vizualizovanie želaného cieľa
slúži síce ako motivácia, avšak nevyhnutné je vedieť,
ako to dosiahnete – a to podrobne – krok za krokom!
Jednotlivé kroky nech sú riadne ukotvené v realite,
máte k nim všetko potrebné, viete a chcete ich urobiť.
Veľký cieľ je dobre rozložiť na „podciele“, každý
z nich definovať tak, aby jeho dosiahnutie bolo možné
rozlíšiť, a tak zažiť pocit úspechu.
Vy už máte cieľ a zmenu realizujete. Pozornosť teraz
nevenujte odriekaniu, ale tomu, čo robíte namiesto
toho. Staré nezdravé zvyky, odmeny a rituály nahraďte
novými, ktoré sú v súlade s cieľom a robia vám radosť.
Ak vás podporuje rodina, zahrňte ich do svojich
aktivít, nech sú aj oni svedkami vašej zdravšej identity.
Z pozície odriekania sa prelaďte do pozície „užívania
zdravšieho životného štýlu“ a hrdosti na svoje konanie.

POTREBUJETE RADU?
Máte otázku na našich revíznych lekárov alebo potrebujete poradiť od psychologičky?
Vaše otázky môžete adresovať na poradna@dovera.sk.
Do predmetu správy uveďte: časopis Dôvera.
Jednu z vašich otázok vyberieme a odpoveď zverejníme v nasledujúcom časopise Dôvera.
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ODVODY NA ZDRAVOTNÉ
POISTENIE V ROKU 2015
KAŽDÝ Z NÁS MÁ POVINNOSŤ PLATIŤ SI MESAČNE ODVODY NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ
POISTENIE. NA Z ÁKL ADE ÚHR ADY NÁM ZDR AVOTNÁ POISŤOVŇA V PRÍPADE
OCHORENIA ALEBO HOSPITALIZÁCIE PREPLATÍ POTREBNÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ.
KTO ZA VÁS PLATÍ POISTNÉ
Verejné zdravotné poistenie je povinné zo zákona.
Preto má každý poistenec tzv. „platiteľa poistného“,
ktorý odvody za každý kalendárny deň uhrádza
zdravotnej poisťovni.
Ak ste:

Ak ste iná SZČO, oznámte nám začiatok tejto činnosti
do ôsmich dní od jej vzniku (napr. od zapísania do
rôznych registrov, od uzavretia zmluvy a pod.), a to
prostredníctvom formulára „Oznámenie poistenca/
platiteľa poistného“, ktorý nájdete na našej webovej
stránke. Ak ste svoju činnosť ukončili, ste povinný
postupovať rovnako.

ZAMESTNANEC

Poistné za vás platí váš zamestnávateľ z vášho príjmu
zo zamestnania. Jeho výšku si môžete skontrolovať na
svojej výplatnej páske.
Pozor: Zamestnávateľ za vás neplatí, ak máte
v práci neplatené voľno, absenciu alebo pracujete
nepravidelne na základe dohôd vykonávaných mimo
pracovného pomeru. Vtedy máte povinnosť prihlásiť
sa v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ a za tieto
dni si zaplatiť odvody.

SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ
OSOBA (SZČO)
Samostatne zárobkovo činnou osobou je
osoba staršia ako 18 rokov, ktorá vykonáva
činnosti, z ktorej jej plynú príjmy z podnikania
alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti
(podnikatelia, živnostníci, osoby s oprávnením na
vykonávanie činností podľa osobitných zákonov
alebo zapísané v osobitných registroch, obchodní
zástupcovia, umelci, športovci a pod.).
Ak ste si splnili svoju oznamovaciu povinnosť na
živnostenskom úrade, ten nám doručí oznámenie
o tom, že ste živnostník.

Od januára 2015 je minimálny mesačný preddavok
na poistné pre SZČO 57,68 eura (pre SZČO
so zdravotným postihnutím 28,84 eura). Skutočná
výška vášho preddavku na poistné však závisí od
vášho základu dane z príjmov z podnikania a zo
zaplateného poistného.
Preddavok na poistné na rok 2015 vypočítate, keď
súčet vášho základu dane z príjmov z podnikania
z roku 2013 (nájdete vo vašom daňovom priznaní)
a v roku 2013 zaplateného poistného na zdravotné
a povinné sociálne poistenia vydelíte počtom
mesiacov v ykonávania SZČ v roku 2013
a koeficientom 1,486 (koeficient je určený
zákonom). Percentuálna sadzba pre výpočet
preddavku je 14 % (7 % pre SZČO so zdravotným
postihnutím) z tejto sumy. Preddavok si môžete
orientačne vypočítať na kalkulačke na našom webe
(www.dovera.sk/kalkulacka-preddavkov).
Preddavky na poistné sú splatné mesiac dozadu do
ôsmich dní po uplynutí mesiaca (napr. preddavky za
február 2015 do 8. marca 2015). Uhradiť ich môžete
prostredníctvom Elektronickej pobočky, bankovým
prevodom, poštovou poukážkou alebo osobne
v našich vybraných pobočkách.
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Ďalšie podrobnosti a informácie o platení
poistného (aj kalkulačku na výpočet preddavkov
SZČO) nájdete aj na našej stránke v sekcii
www.dovera.sk/platitel.

SAMOPLATITEĽ
Samoplatiteľom je každý poistenec, ktorý
nie je zamestnancom, nie je SZČO a nie je ani
poistencom štátu.
Skutočnosť, že ste sa stali samoplatiteľom, ste
povinný zdravotnej poisťovni oznámiť elektronicky,
poštou alebo osobne na ktoromkoľvek našom
pracovisku najneskôr do ôsmich kalendárnych dní.
Na oznámenie slúži formulár „Oznámenie poistenca/
platiteľa poistného“, ktorý nájdete na našom webe.
Ako samoplatiteľ si poistné platíte sama/sám. Od
januára 2015 je minimálny preddavok na poistné
57,68 eur za celý mesiac. Samoplatitelia so
zdravotným postihnutím platia mesačne 28,84 eura.
Vždy platíte alikvotnú časť z uvedenej sumy (napr.
ak ste samoplatiteľom iba desať dní v máji 2015,
zaplatíte 18,60 eura = 57,68/31 x 10).
Preddavky na poistné sú splatné mesiac dozadu vždy
do ôsmich dní po uplynutí mesiaca (napr. preddavky
za február 2015 do 8. marca 2015). Uhradiť ich
môžete prostredníctvom Elektronickej pobočky,
bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo
osobne v našich vybraných pobočkách.

POISTENEC ŠTÁTU

a pod.), ktoré vedú osobitné registre o takýchto
osobách.
Registre sa však nevedú o osobách, ktorým sa
poskytuje starostlivosť v zariadeniach sociálnych
služieb, o osobách opatrujúcich zdravotne
postihnutú osobu alebo osobu staršiu ako 80 rokov,
o osobách, ktoré sa starajú o dieťa do šiestich rokov,
o manželkách/manželoch osôb vykonávajúcich
štátnu službu alebo práce vo verejnom záujme
v cudzine a tiež neexistuje register o osobách
vykonávajúcich činnosti pre cirkevné, rehoľné alebo
charitatívne spoločenstvo.

Poistencom štátu sú tieto osoby: školopovinné
dieťa, študent, dôchodca, evidovaný uchádzač
o zamestnanie, žena poberajúca materskú, osoba
poberajúca rodičovský príspevok, dávky v hmotnej
núdzi, opatrovateľský príspevok, nemocenské, osobný
asistent zdravotne ťažko postihnutých osôb a pod.

Tieto osoby sú povinné oznámiť túto skutočnosť
zdravotnej poisťovni prostredníctvom formulára
„Oznámenie poistenca/platiteľa poistného“ najneskôr
do ôsmich dní odo dňa vzniku (alebo zániku), a to
elektronicky, poštou alebo na ktoromkoľvek našom
pracovisku.

Ak ste poistencom štátu, ten za vás platí poistné. Ste
oslobodený aj od oznamovacích povinností, pretože
tie na seba prevzali štátne inštitúcie (napr. Sociálna
poisťovňa, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Ďalšie podrobnosti a informácie o platení poistného
nájdete na našej stránke v sekcii
www.dovera.sk/platitel.

