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Elektronizácia inovuje stravné lístky

K
eď v Žiline vznikla 
stomatologická klini-
ka Dentoma, začali ju 
ľudia označovať ako 
súkromnú zubnú po-

hotovosť, hoci ňou nie je. Napriek 
tomu v Dentome nájdete zubárov 
aj vtedy, keď sú bežné ambulancie 
zatvorené. O Dentome sme sa pre-
to porozprávali s jej zakladateľom 
– Tomášom Janíkom.

Je Dentoma súkromná zubná 
pohotovosť? 
Nie, ale stretávame sa s týmto 
označením často. Sme súkromná 
stomatologická klinika, ktorá len 
vyšla v ústrety pracujúcim a za-
neprázdneným ľuďom. Veď veľa-
krát nie je zubný zákrok natoľko 
urgentná vec, aby ste museli odísť 
z práce, pokojne to môžete absol-
vovať aj po nej. Práve preto sme 

upravili otváracie hodiny tak, aby 
sa u nás ľudia mohli objednať prak-
ticky kedykoľvek. Zubní lekári sa 
u nás striedajú v dvoch zmenách.

Takže nie ste konkurenciou zub-
nej pohotovosti, ktorá už v Žiline 
je? 
Práve naopak, myslím, že sa ešte 
dopĺňame, a to minimálne v tom, 
že máme otvorené v sobotu ale-
bo v nedeľu o dve hodiny dlhšie. 
V žiadnom prípade som nechcel 
koncept spoločnosti stavať na ne-
jakej konkurencii a konfrontácii. 
Bežný pacient má predsa právo 
voľby a je dobré, pokiaľ je z čoho 
vyberať. 

Takže máte otvorené aj cez 
víkend? 
Áno. Od ôsmej ráno do štvrtej po-
poludní. Je to opäť najmä preto, 

že ľudia si chcú niektoré zákroky 
vyriešiť v čase voľna. Tak sme sa 
im prispôsobili a podľa toho pri-
dali ordinačné hodiny. Preferuje-
me objednávací systém, aby u nás 
klienti zbytočne nevyčakávali, 
a tak prídu presne na zarezervo-
vaný termín. Deň vopred im ešte 
príde aj upozorňujúca SMS, takže 
ak napríklad nemôže prísť, stá-
le je tu možnosť preobjednať sa 
a podobne.

Ľudia sa obávajú súkromnej klini-
ky, pretože je drahšia. Ste drahí?
Ak by sme boli neprimerane dra-
hí, dlho by sme neprežili. Rovna-
ko, ako sme sa pracujúcim ľuďom 
prispôsobili ordinačnými hodina-
mi, upravili sme pre nich aj ceno-
tvorbu, aby sme boli pre bežného 
človeka, ktorý pracuje a stará sa 
o svoje zuby, dosiahnuteľný.

Aký typ zákrokov sa dá v Dentome 
absolvovať? 
Takmer všetko, čo pre zdravie 
chrupu potrebujete. Preventívne 
prehliadky a rôzne druhy výplne 
sú samozrejmosťou. Naši lekári 
sa však venujú aj stomatochirur-
gickým zákrokom, bieleniu zubov, 
dentálnej hygiene, protetickej 
stomatológii, implantológii, en-
dodoncii. Máme aj vlastný pano-
ramatický röntgen, kvôli presnosti 
a kvalite práce využívame aj mik-
roskop. Naši lekári sa pravidelne 
zúčastňujú rôznych vzdelávacích 
programov a kurzov na Slovensku 
alebo v Česku, v čom ich, samo-
zrejme, podporujem. 

Čo motivuje ľudí prejsť od jedné-
ho zubára k inému, keď nerobíte 
cez poisťovňu? 
Prístup k pacientovi a kvalita po-
skytovaných služieb. To je základ. 
Pre nás je satisfakciou a potvrde-
ním, že ideme správnym smerom, 

Súkromná zubná pohotovosť? Nie, len ambulancie s rozšírenými otváracími hodinami

keď sa k nám klient vráti alebo do-
konca prihlási svojich rodinných 
príslušníkov, známych. Noví ľudia 
často prichádzajú na základe refe-
rencie od iných klientov alebo keď 
vidia pozitívne recenzie na sociál-
nych sieťach, alebo o nás čítajú 
v miestnych periodikách.

Ako sa môžem stať vaším 
pacientom? 
Stačí zavolať a priamo sa objed-
nať cez telefón alebo cez webovú 
stránku spoločnosti (www.den-
toma.sk), kde si navrhnete, kedy 
môžete prísť a naše asistentky sa 
vám ozvú a potvrdia váš pláno-
vaný termín. Nemusíte ostať na-
ším klientom a vaša návšteva vás 
k ničomu nezaväzuje. Od začiat-
ku si založíme nanovo vašu kartu, 
urobíme vstupné vyšetrenie, pa-
noramatickú RTG snímku a podľa 

potreby zákrok. Toto využívajú 
práve cezpoľní obyvatelia Žiliny, 
ktorí majú často svojich mater-
ských zubárov niekde v inej časti 
Slovenska a kvôli práci sú v našom 
regióne a nemusia si priniesť svo-
ju starú zdravotnú dokumentáciu, 
pretože celé podklady si vytvorí-
me nanovo. 

S konateľom spoločnosti Dentoma 
Ing. Tomášom Janíkom sa rozprá-
val Pavol Hlubina.

Tel.: 0948 719 393
www.dentoma.sk

e-mail: info@dentoma.sk
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Láska ide cez žalúdok, hovorí sa. Jedlo riešime každý deň, vychutnávame ho, dáva základ nášmu zdraviu. Stravovanie pomáhajú zabezpečovať aj rôzne 
formy gastrolístkov. Najnovšie ide o elektronické stravné lístky. Nezmoknú a netreba ich počítať – nachádzajú sa na stravovacej karte.

PREČO SA STRAVNÉ LÍSTKY 
ELEKTRONIZUJÚ
„Je to jednoduché, meníme sa my, 
hostia v reštauráciách. Väčšina z nás 
bežne používa v obchodoch pla-
tobnú kartu, platíme jednoducho 
priložením k POS terminálu. A táto 
jednoduchosť a návyk si rýchlo na-
šli miesto aj pri stravných lístkoch. 
Nemusíme hľadať mince v peňa-
ženke na doplatky v reštaurácii, ale 
jednoducho zaplatíme stravovacou 
kartou,“ hovorí Marcela Šuštiaková, 
marketingová riaditeľka slovenskej 
spoločnosti DOXX – Stravné lístky. 
Elektronická stravovacia karta slúži 
ako moderná náhrada štandardných 
papierových stravných lístkov. Je to 
komfortná karta s bezkontaktnou 

technológiou a vysokými bezpeč-
nostnými parametrami. 

AKO FUNGUJE STRAVOVACIA 
KARTA
Stravovacou kartou zaplatíme za 
jedlo v reštauračných a stravovacích 
zariadeniach a za nákup potravín v 
obchodných sieťach a prevádzkach. 
Minimálna suma transakcie je 3,38 
eura, v zmysle zákonom stanove-
nej hodnoty pre stravné lístky. Kvô-
li bezpečnosti sa platby nad 20 eur 
autorizujú PIN kódom. Informáciu 
o zostatku na karte nájdeme po zre-
alizovanej platbe na každom bločku 
z POS terminálu alebo si ho jednodu-
cho zistíme na webe, v aplikácii alebo 
v e-maile. 

VÝHODY PRE ZAMESTNÁVATEĽA
Najväčšou výhodou modernizá-
cie stravných lístkov pre firmy je 
zjednodušenie. Elektronické lístky 
sa dobíjajú online, a to priamo na 
stravovaciu kartu. Netreba ich ani 
uskladňovať, ani počítať a pracne 
rozdávať zamestnancom voči pod-
pisu. Každá len trochu väčšia firma 
to ocení. „Mzdárky sa tak môžu ve-
novať iným činnostiam alebo voľ-
nočasovým aktivitám. My vo firme 
máme športovo založené mzdové 
oddelenie a už mesiace oceňujú, že 
namiesto počítania lístkov môžu 
tráviť čas na bicykli či v záhrade. 
Veď to poznáme, v čase výplat ide 
každé mzdové na plné obrátky,“ do-
pĺňa M. Šuštiaková.

Pre zamestnancov mzdových 
oddelení je k dispozícii šikovné rie-
šenie vo forme Zákazníckej zóny. 
Je to jednoduchý nástroj na online 
objednávanie a úhradu, sledovanie 
stavu objednávok a prehľad dokla-
dov. Umožňuje prístupy do viace-
rých účtov pre používateľov s rôzny-
mi právami. „Je to praktické, keď má 
mzdárka na starosti viacero firiem 
alebo pobočiek. Z praxe tiež vieme, 
že firmy oceňujú aj možnosť okam-
žitej expedície. Ako jediný máme 
v Zákazníckej zóne implemento-
vanú platobnú bránu, a tak firmy 
môžu po okamžitej úhrade získať 
elektronické stravné lístky ihneď.“

TEŠIA SA AJ REŠTAURÁCIE 
NA ELEKTRONIZÁCIU 
GASTROLÍSTKOV?
Pre každú reštauráciu a prevádzku 
predstavujú elektronické stravné 
lístky konkurenčnú výhodu a veľké 
zníženie administratívy. Preplate-
nie elektronických stravných líst-
kov je realizované online. „Peniaze 
môžu byť pripísané na bankový účet 
prevádzky už na druhý pracovný 
deň po žiadosti o preplatenie. Ďalej 
pri platbách s našimi stravovacími 

kartami neúčtujeme reštauráci-
ám žiadne transakčné poplatky, na 
rozdiel od bankových terminálov,“ 
zdôrazňuje M. Šuštiaková. „Teší nás, 
že okrem zjednodušenia adminis-
tratívy vo firmách vieme zachrániť 
vďaka elektronizácii aj desiatky stro-
mov. Osvetu elektronizácie v oblasti 
stravných lístkov podporujeme teraz 
aj odmeňovaním klientov za online 
objednávanie v Zákazníckej zóne.“ 

Porovnanie Klasické stravné lístky Elektronické stravné lístky (podľa stravovacej karty DOXX)
Forma Papierová Elektronická
Nosič Najmä zabalené v personalizovanej obálke Personalizovaná stravovacia karta
Získanie Osobne vo firme (u zamestnávateľa) Dobíjaním automaticky online na kartu
Bezpečnosť Pri strate nie je možná ochrana Nastavenie ľubovoľného PIN kódu a možnosť blokácie karty
Informovanosť Osobne vo firme Informácia o zostatku na bločku z POS, na webe, v aplikácii, 
  v e-mailovej notifikácii
Využitie v dochádzkovom systéme Nie Áno, dá sa využiť aj ako dochádzková karta

SÚŤAŽ: Vyhrajte stravovaciu kartu 
DOXX s elektronickými stravnými 
lístkami v hodnote 50 eur. 
Ak si chcete už teraz vyskúšať, aké 
pohodlné je používať stravovaciu 
kartu namiesto gastrolístkov, pošlite 
do 9. 6. 2017 na adresu sutaz@doxx.
sk odpoveď na súťažnú otázku: Dá 
sa stravovacou kartou platiť za 
jedlo priložením k POS terminálu?


