
Vážení lekári, sestry, zdravotnícky personál v prvej línii, 

Slovak Telekom v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou Vám chce prejaviť uznanie a podporu 
v neľahkej situácii súvisiacej s pandémiou COVID-19, ktorej dennodenne čelíte v prvej línii v nemocniciach
 a ambulanciách zdravotníckych zariadení. Za Vaše nasadenie pri zachraňovaní ľudských životov, za stovky hodín práce
bez možnosti oddýchnuť si, za obetavosť, pomoc iným aj na úkor vlastného zdravia a vlastnej rodiny Vám patrí veľké 
a nekonečné ĎAKUJEME. A nekonečné budú aj dáta, ktoré Vám umožnia byť so svojimi blízkymi aspoň virtuálne.

Ak ste zákazníkom Telekomu a využívate mesačný program služieb, máte program na faktúru, môžete získať dátový balík 
Nekonečné  dáta, 1 000 GB dát mesačne odteraz až do konca septembra 2021 zadarmo. O benefit môžu do konca apríla 
požiadať zdravotníci – lekári, sestry, sanitári, ktorí pracujú v prvej línii boja s pandémiou a zabezpečujú zdravotný 
alebo ošetrovateľský výkon pre pacientov s COVID-19. 

„Lekári, sestry, sanitári nasadzujú svoj život a trávia nekonečné hodiny s pacientmi. Pozorne počúvame príbehy z okolia. 
Napríklad o tom, ako lekárka zabalila svoj telefón do igelitu, aby jej pacientka mohla mame povedať, že sa jej narodila vnučka. 
Aj sestričky a ošetrovatelia požičiavajú vlastné telefóny svojim, často starším pacientom, aby sa mohli aspoň cez videohovor 
vidieť so svojimi rodinami. A to sú obrovské objemy dát. To najmenej, čo môžeme urobiť, je, že Vám ich darujeme, aby ste 
mohli i naďalej skypovať, zoomovať či fejsbukovať. Je to to najmenej, ako Vám to všetko môžeme odplatiť,“ 
uvádza Dušan Švalek, výkonný riaditeľ pre Slovensko v Skupine Slovak Telekom. 

Toto poďakovanie by však nebolo možné bez pomoci s identifikáciou a adresnou komunikáciou so zdravotníkmi, čoho sa ochotne 
ujala Všeobecná zdravotná poisťovňa. Teší ma, že sa prostredníctvom efektívnej spolupráce so silným partnerom, ktorý nás oslovil, 
môžeme podieľať na tejto mimoriadnej forme poďakovania Vám, našim zdravotníkom. Som presvedčený, že bez Vašej vytrvalosti, 
nasadenia a ochoty pomáhať by boli čísla obetí omnoho vyššie a realita v našej krajine oveľa desivejšia. Nakoľko to situácia 
a okolnosti dovoľujú, natoľko máme pandémiu stále pod kontrolou a vďačíme za to najmä Vám, našim hrdinom.

Čo stačí urobiť pre získanie benefitu?

Zašlite bezplatnú SMS v znení: DATA  XXX (XXX = trojčíselný kód odbornosti lekára) na číslo 0903 333 188. V prípade, že ste 
sestra alebo sanitár, do esemesky použite kód odbornosti lekára, do ktorého ambulancie alebo oddelenia patríte. 

Lekári, prosím, povedzte o tejto možnosti sestrám a sanitárom, ktorí patria na Vaše oddelenia. 
Benefit bude aktivovaný od nasledujúceho pracovného dňa. 

Viac informácií nájdete na telekom.sk/pre-zdravotnikov.

S úctou

Richard Strapko

generálny riaditeľ  Všeobecnej zdravotnej poisťovne

https://www.telekom.sk/pre-zdravotnikov

