
Zápisnica 1/2022 

zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu a práv pacientov SR 

 
Dátum: 17. 01. 2022 o 13:00h   
miesto: online zasadnutie – SKYPE  https://join.skype.com/ls0ANwGrwnEA 

Prítomní členovia Predsedníctva:, Mária Lévyová (ML), Elena Marušáková(EM), Ľubica Pilková (LP), 

Juraj Bók (JB), Dominik Tomek (DT) 

Pozvaní: Katarína Gavalcová (KG) 
Ospravedlnení:  
 
Prezidentka AOPP Mária Lévyová privítala všetkých zúčastnených a skonštatovala, že Predsedníctvo 
AOPP je uznášaniaschopné, keďže sa zišlo v počte 5 (slovom päť)    
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu  
3. Voľba zapisovateľa a overovateľa 
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 13.12.2021  
5. Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného 

zasadnutia predsedníctva 
6. Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného 

zasadnutia predsedníctva 
7. Schválenie Harmonogramu činnosti AOPP na prvý polrok 2022 
8. Projekty AOPP – schválené projekty predsedníctvom, ktoré pokračujú v r. 

2022 a návrhy na nové projekty  
9. Diskusia 
10. Návrhy na uznesenia 
11. Schválenie uznesení 
12. Záver 

 
 
K bodu 1 
 
Prezidentka privítala členov predsedníctva na zasadnutí. Poďakovala im za prácu v minulom roku 
a zaželala im veľa zdravia osobných a pracovných úspechov v novom roku.  
 
K bodu 2 
Návrh programu zasadnutia Predsedníctva AOPP, ktorý bol predložený Máriou Lévyovou členom 
Predsedníctva AOPP v elektronickej forme a bol schválený všetkými prítomnými členmi Predsedníctva 
AOPP. 
 
K bodu 3 
Za zapisovateľku bola schválená Katarína Gavalcová (KG) a za overovateľa Elena Marušáková (EM). 
 
K bodu 4 - Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 13.12.2021  

Splnené uznesenia: 

A/1/8/2021 až A/11/8/2021, A/8/4/2021,  A/8/7/2021, A/9/7/ 2021, A/10/7/ 2021 

https://join.skype.com/ls0ANwGrwnEA


  
Plní sa priebežne: 

B/2/8/2021  
 
  
K bodu 5:- Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia 

predsedníctva 

 

• ML informovala Predsedníctvo o stave a čerpaní finančných prostriedkov na účtoch AOPP 
k 8.11.2021-  poprosím Katku kontrolovať dátumy 

o Stav na účte AOPP k 17.01.2022 vo výške  53 721,86  Eur. 
Pohľadávky AOPP za konferenciu: 12 630 Eur. (splatnosť 60 dní) 

o Stav na účte Podpora vzdelávania členských organizácii 8.11.2021 vo výške 4 
079,30Eur. 

o  Z toho výnos z 2% z dane v r. 2021 je ku dňu zasadnutia predsedníctva vo výške 
24 073 Eur. 

 
    K bodu 6: - Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného zasadnutia 

predsedníctva 

ML:  

• Okrúhly stôl -  Dohoda o Pláne boja proti rakovine spôsobenej HPV na Slovensku- účasť za 
AOPP K. Kafková( poverenie kvôli zasadnutiu predsedníctva, LK)  

• Príprava VZ 15.12.2021- správa o činnosti od posledného zasadnutia VZ v r. 2020, koordinácia 
online zasadnutia VZ v spolupráci s KG, EM 

• MZ SR- prac. stretnutie so štátnym tajomníkom k zákonu č. 363/2011Z.z.  

• Pracovné stretnutie s riaditeľom Nemocnice Sv. Michala- IBD pacienti 

• účasť na zasadnutí Komory MNO 

• Rada vlády MNO zasadnutie za časti ministra vnútra- predseda Rady. „Dôvodom zvolania 
mimoriadneho stretnutia rady vlády je bezprecedentné zhoršenie všeobecnej spoločenskej 
klímy v Slovenskej republike, stupňujúce sa útoky voči aktivistom, mimovládnym organizáciám 
a celej občianskej spoločnosti. 
Viac na: https://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=27-mimoriadne-zasadnutie-rady-
vlady-sr-pre-mimovladne-neziskove-organizacie 

• Zdravotnícke plénum – online platforma vytvorená predsedníčkou Výboru NR SR pre 
zdravotníctvo. Diskusia k zmenám v spornom §119 zákona 362/2011 Z.z., ktorý v rámci 
poslaneckého návrhu upravil od 1.1.2022 predpisovanie liekov všeobecnými lekármi, 
špecialistami a po prepustení z nemocnice z nemocnice. Najviac dezorientovaní sú pacienti 
a majú obavy zo zníženej dostupnosti liekov. ( viac v bode 8- poradenstvo)  

 
 
Média: 

- ZdN - odpovede k telemedicíne (ML, EM, DT) 
- TASR- hodnotenie r. 2021 z pohľadu pacientov (ML ) 
- Hospodárske noviny“ Čo pacientom rok dal a vzal“ (ML) 
- Info Zdravie: k právam pacientov 

Viac  na: 
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1690/1727431?fbclid=IwAR1fwUEjWEd3nwVJ5AmrI6MxKl
oa7pcn2iMbmBrdcymmkYkrTabla9IzOJ8 

- ZdN- poďakovanie zdravotníkom za ich prácu v r. 2021(ML ) 

https://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=27-mimoriadne-zasadnutie-rady-vlady-sr-pre-mimovladne-neziskove-organizacie
https://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=27-mimoriadne-zasadnutie-rady-vlady-sr-pre-mimovladne-neziskove-organizacie


Viac na:   
https://aopp.sk/clanky/blogy/dakujeme-zdravotnikom-za-ich-pracu-v-case-
covidu?fbclid=IwAR1AN7R5UGT-vOBnOaRoLitSz-xPeA9_kbLQwgSaFTsUQNutGsUuAiih6MM 

- Časopis Markíza- vyhodnotenie r. 2021 z pohľadu pacientov a prianie do nového roka (ML ) 
- Anketa Pravda- priania pacientov do nového roka(ML) 

- Lekárnik- odpovede k liekom bez doplatkov  (ML)  
- TA3- návšteva lekárov špecialistov bez výmenných lístkov(ML ) 
- Správy RTVS- inovatívne lieky(ML) 
- Denník Štandard- zmeny v liekovej politike( EM, ML) 

- Hospodárske noviny „Druhé fronty covidu“ (ML, EM) 
- Rádio Regina – Vademekum (ML, EM) 

Viac na: 
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1690/1727431?fbclid=IwAR1fwUEjWEd3nwVJ5AmrI6MxKl
oa7pcn2iMbmBrdcymmkYkrTabla9IzOJ8 

- Portál RtVS- zmeny v predpisovaní liekov od 1.1.2022- opakovaný recept (ML) 
- TV JoJ – dostupnosť zdravotníckych pomôcok (EM) 
- TV JoJ- zmeny v predpisovaní liekov od nového rooku 

 
EM: 
 

• zorganizovala online diskusiu k novele  zákona č. 363/2011Z.z. pre členov AOPP s ML,  EM 
a Katarínou Kafkovou (KK). Na stretnutí odprezentovala základne zmeny v navrhovanej novele 
zákona a informácie o pripravovanej novele zákona, ako aj o pripomienkách nečlenských 
pacientskych organizácii( - Liga proti Rakovine, Nie Rakovine, Pacientske organizácie 
s cystickou fibrózou). Požiadala členov AOPP, aby doručili pripomienky k novele zákona 
v stanovenom termíne. V prípade ak nemajú pripomienky, aby poslali mail, že súhlasia 
s predloženými princípmi návrhov na pripomienky 

• celodenné stretnutie na pôde MZ k návrhu zákona č. 363/2011 Z.z. (14.12) vydiskutovanie si 
základných požiadaviek pacientskych organizácii kvôli zlepšeniu dostupnosti  

•  vypracovanie otázok k zákonu č. 363/2011Z.z pre MZ  

• vypracovala v spolupráci s KK, ML finálne  pripomienky k novele zákona č. 363/2011Z.z.. 

Pripomienky boli doručené členom predsedníctva a členom AOPP 

• spolupráca pri príprave VZ a informovanie delegátov o pripravovaných legislatívnych zmenách, 
prioritách AOPP( VZ sa konalo 15.12.2021)  

• Doplnenie definície pre telemedicínu do zákona: 
„Telemedicína je zdravotná starostlivosť poskytovaná na diaľku poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti, za podmienok ustanovených osobitným predpisom, pomocou 
telekomunikačných alebo iných technológií pacientovi alebo jeho zástupcovi. Zmeny boli 
doručené aj v rámci legislatívnych plánov vlády v rámci zákona č. 576/2004 Z.z. ( zákon je 
v pripomienkovom konaní kvôli zmenám v dlhodobej starostlivosti)  

• sledovanie stavu zákona č. 362/2011 v NR- zákon bol v NR SR schválený a pozmeňujúce návrhy 
poslancov ku klinickým štúdiám neboli podané tak, ako bolo avizované pred schvaľovaním. Sú 
však schválené časti v zákone, ktoré si budú vyžadovať novelu v rámci novely zákona č. 
363/2011 Z.z. alebo zmenu prístupu Ministerstva a zdravotných poisťovní.  

- návrhy na zmeny v spornom §119 zákona 362/2011 Z.z., ktorý v rámci poslaneckého návrhu 
upravil od 1.1.2022 predpisovanie liekov všeobecnými lekármi, špecialistami a po prepustení 
z nemocnice.  

 
 

 



LP:  

• Vypracovala materiál k zmenám  limitov v kategorizácií zdravotných pomôcok , a to pre 
Glukózové senzory a k predpis kontinuálny glukózový monitoring.  AOPP poslala žiadosť 
o konzultáciu generálnemu riaditeľovi Sekcie farmácie Ministerstva zdravotníctva k limitom 
platným od 1.1.2022 k zdravotníckym pomôckam v skupine D3 a D12. Od 1.1.2022 vstúpil do 
platnosti Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, ktorý zmenil v časti Limity 
podrobnosti k predpisovaniu zdravotníckych pomôcok určených pre pacientov s ochorením 
Diabetes mellitus  a to v skupinách označených D3 a D12 (senzory a testovacie prúžky). 
Zaslané aj dve prílohy - Popis limitov 01.01.22 deti do 19r, Popis limitov 01.01.22 dospeli 
a gravidné. Ministerstvo veľmi promptne zaslalo odpoveď so stanoviskom, v ktorom navrhli 
drobné úpravy. Rovnako odporučili, aby to AOPP ešte prekonzultovala so zdr. poisťovňami. Po 
knzultácii bude materiál zverejnený na internetových stránkach AOPP.  

   
K bodu 7:- Schválenie Harmonogramu činnosti AOPP na prvý polrok 2022.  

• Prezidentka AOPP vypracovala a predložila členom predsedníctva Harmonogram činnosti 
AOPP na prvý polrok 2022, nie ročný harmonogram. Pripomienky doručili EM, DT, LB.  

- v máji- júni ( podľa pandemickej situácie) sa budú konať voľby Predsedníctva a Revíznej 
komisie AOPP a je v ich kompetencii stanoviť si priority, ciele, vypracovať harmonogram na 
druhý polrok 2022 

- súčasťou harmonogramu činnosti sú aj projekty AOPP 
 

• k  projektu Telemedicína – ML poprosila o vyjadrenie DT, EM 
- DT – určiť pre koho je určená, komu ponúknuť ako projekt, financovanie. AOPP bude 

komunikovať danú tému a hľadať riešenia. 
- EM – vyhodnotiť čo by mal projekt zameraný na Telemedicínu priniesť pacientom. Projekt by 

mal mať konkrétny prínos pre pacientov. Máme širokú pacientsku základňu, softvérové 
možnosti, čo najviac chýba pacientom – nevedia sa dostať k špecialistom a ani na preventívne 
prehliadky. Tu zamerať pozornosť a priestor. Akou formou to uchopiť, keďže softvérovú 
platformu bude robiť NCZI. Telemedicína nateraz nie je prioritou, avšak je stále možnosťou. 
 

• Predsedníctvo podporuje realizáciu  celosl. pacientskej konferencie v predpokladanom 
termíne – mesiac november 2022. Potrebné je začať jej prípravu čo najskôr. Téma konferencie 
– prosba na členov Predsedníctva s určením témy (napr. manažment pacienta, cezhraničná 
starostlivosť, možnosti odloženej starostlivosti, komunikácia pacient a lekár, adherencia, 
angažovanosť pacienta v starostlivosti svoje zdravie).  
 

• Prezidentka navrhla aj zváženie ďalších projektov v oblasti vzdelávania, ktoré by mali byť 
zamerané na aktuálne témy v oblasti zmien v legislatíve a participácie pacientskych organizácii 
ako partnerov na pôde MZ SR a pri ich implementácii do praxe a lepšej vymožiteľnosti práv 
pacientov. Zároveň je potrebné hľadať alternatívy posilnenia podpory, aj finančnej,  členských 
pacientskych organizácii aj v rámci, už realizovaného  projektu „Vytvorenie fondu na podporu 
vzdelávania členských pacientskych organizácii“ 

- AOOP a členské organizácie partneri MZ v oblasti zdravotnej a  liekovej politiky (PVV pre oblasť 
zdravotníctva)   

- rozvíjať aj v r. 2022 vzdelávacie projekty HTA, lieková politika, OSN, klinické skúšania  
          

• K žiadosti o stretnutie s ministrom zdravotníctva, ktoré sa v závere r. 2021 neuskutočnilo kvôli 
pandémii. Je potrebné prehodnotiť priority v rámci rokovania s ministrom začiatkom r. 2022 

o V rámci príprav stretnutia s ministrom je jednou z našich priorít aj riešenie financovania AOPP 
a zabezpečenie personálnej stability, podpora pacientskych organizácii. Nestačí iba to, čo je 



uvedené v PVV" Vláda SR sa zasadí o podporu nezávislého financovania pacientskych 
organizácii ". Požiadavka vzhľadom na pandemickú situáciu nie je v súčasnom období prioritou, 
ale je potrebné na nej trvať.    

o Požiadavka o predloženie plánu poskytovania kovidovej a nekovidovej starostlivosti, 
odložených operačných výkonov, preventívnych prehliadok, postupov pre pacientov v prípade 
potreby poskytovania ZS.  
- Plán nebol predložený a pandemická situácia sa začala rapídne zhoršovať, čo malo dopady 

na odkladanie plánovanej zdravotnej starostlivosti.   
o Očakávane zmeny v liekovej politike, optimalizácia siete nemocníc - prínosy a dopady na 

pacientov.  
- lieková politika sa má riešiť v rámci pripravovanej novely zákona č.363/2011Z.z.  
-      návrh zákona o kategorizácii nemocníc bol schválený zákon č. 540/2021 Z.z.   

o Financovanie zdravotníctva v r. 2022. Rozpočet pre zdravotníctvo je nedostatočný a rezerva vo 
výške 220 mil. eur. nepokryje náklady potrebné na stabilizáciu zdravotníctva po pandémii 
 

• Ďalšie projekty budú realizované v r. 2022 v súlade s Harmonogramom- bod 8 
 
 

  K bodu 8: - Projekty AOPP – schválené projekty predsedníctvom, ktoré pokračujú v r. 2022 a návrhy 

na nové projekty   

Aktuálne projekty, ktoré sú realizované v súlade s harmonogramom (uzn. A/8/1/ 2022 k bodu 8)  

Zodpovední: predsedníctvo AOPP  

Právna poradňa pacientom - zabezpečená aj v prvom pol roku v  r. 2022 
 

• Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti, 
zverejňovanie aktuálnych opatrení ku COVID 19: https://aopp.sk/poradna/koronavirus-aktualne-
informacie-prijate-opatrenia 

• Aktuálna vyhláška k výnimkám z očkovania zaslaná členom aj zverejnené na webovej stránke 
AOPP. vyhlášku k výnimkám z očkovania. Vyhlášku ÚVZ SR  uverejnenú vo  Vestníku vlády 
Slovenskej republiky dňa  11.1.2022: Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky č. 2/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k 

obmedzeniam hromadných podujatí  (účinnosť od 12.1.2022). Prílohu k vyhláške je vzor 
Certifikátu o výnimke z očkovania. Viac tu: https://aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/ou-
kontraindikacie-1.pdf 

• Počet žiadosti o právne poradenstvo  minulý rok rapídne narástol. Členovia predsedníctva obdržali 
prehľad plnenia podnetov právnej poradne za r. 2021.  

        Celkom podaných podnetov od 1.1.2021 do 31.12.2021 bol 354 
Najčastejšie oblasti:    

- Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
- (vrátane kúpeľnej starostlivosti, práv pacientov, ...),  
- Podnety v súvislosti s COVID-19  
- (poskytovanie zdravotnej starostlivosti, testovanie, výnimky, očkovanie, kontraindikácia 

očkovania, rúška, hranice) 
- Lieky a zdravotnícke pomôcky 
- Zdravotné poistenie   
- Sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie  
- Iné zameranie (napr. odškodnenie za poškodenie zdravia                                                                   

Etika zdravotníckych pracovníkov 
- Poplatky v zdravotníctve                                                                                                                                               

Vyhodnotenie podnetov bolo doručené predsedníctvu 

https://aopp.sk/poradna/koronavirus-aktualne-informacie-prijate-opatrenia
https://aopp.sk/poradna/koronavirus-aktualne-informacie-prijate-opatrenia
https://aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/ou-kontraindikacie-1.pdf
https://aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/ou-kontraindikacie-1.pdf


• V rámci poradenstva pribúda otázok, čo sa týka opakovaného receptu a návštevy špecialistov 
od 1.1. 2022. Naozaj išlo o poslanecký návrh, ktorý sme nemohli ovplyvniť ani my, ani iné 
subjekty v rámci MPK.  

Viac na: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=504390 
Stanovisko SLS: https://aopp.sk/clanky/default/AOPP-podporuje-stanovisko-odbornych-
spiciek?fbclid=IwAR2JYoGPYGcxzaHaRAovaA5PeJ6mlM2Xc8s6JMY4saEVheh5smPS-1V18N0 
Z vyjadrenie AOPP pre média: https://www.ta3.com/clanok/223951/zmeny-pri-predpisovani-
liekov-priniesli-obavy-pacienti-veria-ze-poslanci-sa-budu-zaoberat-ich-
vyhradami?fbclid=IwAR37_CX5Ukz7ro1WNKO22K7wneZmYbLTCVULowPJQ_II6WTp37NjWm
oAnQw 

 
- Ministerstvo zdravotníctva SR reagovalo, že je naďalej otvorené diskusii v súvislosti s 

predpisovaním liekov. Snažíme sa v spolupráci s inými organizáciami v zdravotníctve nájsť 
spôsob ako urobiť maximum preto, aby na urýchlené legislatívne zmeny nedoplatili pacienti- 
rokovanie na pôde MZ, na pôde NR SR v rámci zdravotníckeho výbory, návrat k pôvodnému 
stavu, prípadne ustanovenie prechodného obdobia na aplikáciu §119 zákona č. 362/2011 
Z.z. v praxi.  

-  Zodpovední: ML, predsedníctvo AOPP  
 
Legislatívna komisia- pokračovanie aj v r. 2022 
 

• založená v súlade so štatútom AOPP schváleným predsedníctvom (predseda - Lévyová, 
podpredseda – advokát Okenica, členovia predsedníctva, partneri a hostia prizvaní v súlade so 
zmenami a prípravami právnych predpisov, ktoré sa počas pandémie prijímajú v núdzovom 
režime)  

Zodpovední: predsedníctvo AOPP – pokračuje  
 

  Vytvorenie fondu na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácii- pokračovanie aj v r. 
2022 
 

• Ide o nový návrh projektu, ktorého cieľom by bola finančná podpora členských pacientskych 
organizácii v rámci organizovania vzdelávacích aktivít. V rámci projektu sú vyčlenené finančné 
prostriedky na vytvorenie fondu( z 2% z dani) v rámci rozpočtu AOPP 

- Zatiaľ požiadali o podporu v roku 2021, 2022 -  OZ Lymfoma a leukémia, Malíček, Hans, 

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, Občianske združenie ŠANCA PRE PEČEŇ 
- informácie boli podané členom na VZ 

Zodpovední: ML, predsedníctvo AOPP 

Projekt odloženej zdravotnej starostlivosti počas pandémie 

- dostupnosť zdravotnej starostlivosti a odložená zdravotná starostlivosť počas tretej vlny 
pandémie bude zmapovaná v spolupráci s AZP- riaditeľ AZP bol oslovený a následne 
oslovil zdravotné poisťovne 

- mapovanie dát za r. 2021 bude k dispozícii v mesiacoch február- marec 2022 
-  následné porovnanie zrealizovaných operačných a diagnostických výkonov za r. 2019, r. 

2020, r. 2021   
Zodpovední: ML, predsedníctvo AOPP 

  
Projekty MZ SR-  projekty pokračujú v r. 2022  
 

• Projekt „Štandardné diagnostické a terapeutické postupy – MZ“- pokračuje 

http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=504390
https://aopp.sk/clanky/default/AOPP-podporuje-stanovisko-odbornych-spiciek
https://aopp.sk/clanky/default/AOPP-podporuje-stanovisko-odbornych-spiciek
https://www.ta3.com/clanok/223951/zmeny-pri-predpisovani-liekov-priniesli-obavy-pacienti-veria-ze-poslanci-sa-budu-zaoberat-ich-vyhradami?fbclid=IwAR37_CX5Ukz7ro1WNKO22K7wneZmYbLTCVULowPJQ_II6WTp37NjWmoAnQw
https://www.ta3.com/clanok/223951/zmeny-pri-predpisovani-liekov-priniesli-obavy-pacienti-veria-ze-poslanci-sa-budu-zaoberat-ich-vyhradami?fbclid=IwAR37_CX5Ukz7ro1WNKO22K7wneZmYbLTCVULowPJQ_II6WTp37NjWmoAnQw
https://www.ta3.com/clanok/223951/zmeny-pri-predpisovani-liekov-priniesli-obavy-pacienti-veria-ze-poslanci-sa-budu-zaoberat-ich-vyhradami?fbclid=IwAR37_CX5Ukz7ro1WNKO22K7wneZmYbLTCVULowPJQ_II6WTp37NjWmoAnQw
https://www.ta3.com/clanok/223951/zmeny-pri-predpisovani-liekov-priniesli-obavy-pacienti-veria-ze-poslanci-sa-budu-zaoberat-ich-vyhradami?fbclid=IwAR37_CX5Ukz7ro1WNKO22K7wneZmYbLTCVULowPJQ_II6WTp37NjWmoAnQw


- Zasadnutia komisie sa budú konať štyrikrát krát aj v r. 2022.  
Zodpovedný: ML- pokračuje  
 

• Projekt „Postupov pre výkon prevencie (PpVP)- MZ SR- pokračuje 
- Zasadnutia komisie sa budú konať štyrikrát krát aj v r. 2022.     

 
predseda oboch  komisii, odborný garant Národného projektu, zástupca Odborného projektového 
tímu je prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP  

Zodpovedný: ML   
 
 
Projekty občiansky sektor - komora MVO, ÚSVROS- projekty pokračujú v r. 2022  

• Komora pre mimovládne neziskové organizácie. Pravidelné zasadnutia a spájanie v rámci 
podpory OZ. Príprava novej koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti. Pôvodný návrh bol 
stiahnutý z MPK (činnosť ML).  

 Zastúpenie: ML, EM,  
 

• Rada vlády SR pre MNO (kreovaná v rámci ÚSV ROS, predseda rady minister vnútra- členstvo)  
Účasť prezidentky na 26. zasadnutí Rady vlády SR pre MNO, ktoré sa bude konať v decembri 
2021.- presun na r. 2022. Zasadnutie sa konalo v januári 2022  
Zastúpenie: ML, EM (menovanie pri zastupovaní)- pokračuje v r. 2022 

 
o VÚC Bratislava- tematická komisia Rady partnerstva „Zdravotníctvo“. Zasadnutie rady sa 

konalo 20.10.2021- prelínali sa termíny stretnutia zástupcov organizácii v zdravotníctve 
s prezidentkou SR, nebola možná účasť.  – zasadnutie sa konalo  20.12. 2021 
 

- Príprava projektov rozvoj zdravotnej infraštruktúry na r. 2021-r.2027 
AOPP podalo návrh na projekt zameraný na správnu životosprávu, podporu očkovania 

Zodpovedný: ML - pokračuje aj v r. 2022 
 
 
Mediálne aktivity  

• V rámci mediálnych a PR aktivít je potrebné sa zamyslieť aj nad cielenými mediálnymi kampaňami, 
tlačovými správami,  ktoré vychádzajú z činnosti AOPP, návrhov v PVV pre oblasť zdravotníctva. 
Bolo by vhodné, aby svojimi príspevkami prispievali na stránkach AOPP(web, fb) členovia 
predsedníctva a AOPP 

• Významné pamätné dni pre pacientov – fb. stránka (v súlade s mesačným harmonogramom na r. 
2022)  

• Sledovanie návštevnosti stránok a mediálnych výstupov 

• Newsletter AOPP 
Zodpovední: predsedníctvo AOPP, KG, LB – pokračuje aj v r. 2022  
 
Projektová,  analytická činnosť, fundraising,  

• Potrebné zvážiť možnosť spolupráce s projektovými manažérmi, ktorí by vedeli vyhľadávať 
projekty zverejňované nadáciami, prípadne inými organizáciami v rámci EŠIF  (zamestnávatelia, 
finančné inštitúcie....)  a vedeli by ich pripraviť a manažovať  

• V rámci analytickej činnosti je potrebné zvážiť spoluprácu s analytikmi v rámci získavania 
potrebných dát ( lieky, sledovanie chorobnosti, príprava prieskumov....). Na uvedené činnosti je 
potrebné vyčleniť záštitu členmi predsedníctva a následne finančné zdroje 

Zodpovední: prezident, predsedníctvo, PR spolupracovníci a kancelária AOPP 
 



 
Členstvo v medzinárodných  organizáciách 

EPF   
IAPO  

Zodpovední: predsedníctvo AOPP- pokračuje 
 

K bodu 9 :- Diskusia 

o Prezidentka poďakovala KG a viceprezidentke EM za pomoc pri online organizačnom 
zabezpečovaní VZ, za aktívne vstupy. Členom predsedníctva za účasť na VZ  

o AOPP podporilo otvorený list, ktorý poukazuje na alarmujúcu situáciu v poskytovaní sociálnych 
služieb na Slovensku. V tejto súvislosti signatári upozornili na pretrvávajúce porušovanie práv 
a slobôd osôb odkázaných na sociálne služby, predovšetkým v zariadeniach sociálnych služieb 
s celoročnou pobytovou formou. Sociálne služby sa im často poskytujú v prostredí, ktoré 
neumožňuje dodržiavanie ich práv a slobôd, a to aj napriek veľkej snahe a obetavej, a často 
nedocenenej práci zamestnancov aj poskytovateľov sociálnych služieb. 

Viac tu: www.aopp.sk/clanky/default/pomozte-nam-zlepsit-podmienky-v-poskytovani-
socialnych-sluzieb-na-slovensku 
 

o nové žiadosti od dvoch členov na podporu vzdelávania : 
- Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku na kurz counselingu, ktorý organizuje 

Trnavská univerzita a ktorého sa zúčastnia členovia našej SDS – vzdelávací kurz: 
prevencia a zvládanie záťažových situácií v rodinách, akreditovaný kurz na tému 
vzdelávanie rodičov vykonávajúcich pracovné činnosti v oblasti sociálnych služieb, 
pomoci novým rodičom pri narodení dieťaťa. 

- Občianske združenie ŠANCA PRE PEČEŇ – žiadosť o podporu vzdelávacej aktivity: 
Edukačné stretnutie s prednáškami, Štrbské Pleso, hotel Trigan. Finančné prostriedky 
využijú na prenájom malej konferenčnej sály, ktorá nám bude slúžiť na prednášky za 
prítomnosti odborníkov na medicínu: MUDr. Skladaný, MUDr. Hrušovský a MUDr. 
Selčanová. Menovaní lekári si pripravia témy z oblasti gastroenterológie, ochorenie 
pečene 29.04. – 01.05.2022. 

o Voľby Predsedníctva AOPP budú v roku 2022 máj/jún dovtedy je potrebné 
pracovať v súlade s Harmonogramom a schválenými projektmi AOPP na prvý 
polrok 2022. Je potrebné  pripraviť  návrhy, osloviť členské organizácie, aby 
kandidovali do Predsedníctva a Revíznej komisie AOPP 

o LP informovala o pripravených edukačných materiáloch, ktoré boli posunuté na MZ 
Sekciu liekovej politiky, pozitívna spätná väzba , obrátenie sa na AZP a ZP 

o pokračuje spolupráca s pani MUDr. Katarínou Kafkovou  v rámci Expertných, 
odborných a právnych činnosti v oblasti legislatívy  a pri pripomienkovaní právnych 
predpisov 

o ML – je potrebná komunikácia smerom na verejnosť. Prosba o vyjadrenie sa členov 
predsedníctva aj v rámci FB AOPP aj v príspevkoch či reakciách 

 
Bod 10: - Návrhy na uznesenia  

 
Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 17.01.2022 
 
A. Predsedníctvo schvaľuje:  

A/1/1/2022 -    Návrh programu zasadnutia 
A/2/1/2022 -    KG za zapisovateľku zápisnice, za overovateľa Elenu Marušákovú (EM) 

http://www.aopp.sk/clanky/default/pomozte-nam-zlepsit-podmienky-v-poskytovani-socialnych-sluzieb-na-slovensku
http://www.aopp.sk/clanky/default/pomozte-nam-zlepsit-podmienky-v-poskytovani-socialnych-sluzieb-na-slovensku


A/3/1/2022 -    Program zasadnutia predsedníctva 
A/4/1/2022 -     Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 13.12.2021 
A/5/1/2022 - Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia 

predsedníctva 
A/6/1/2022 - Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného zasadnutia 

predsedníctva 
A/7/1/2022 -     Predložený Harmonogram činnosti AOPP na prvý polrok 2022  
A/8/1/ 2022-     Projekty AOPP na r. 2022  uvedené v bode 8 zápisnice zo dňa 17.1.2022 
A/9/1/ 2022 -      finančnú podporu v rámci vzdelávania pacientov členovi AOPP - Spoločnosť Downovho 
syndrómu na Slovensku.  
A/10/1/ 2022-   finančnú podporu v rámci vzdelávania pacientov členovi AOPP - OZ Šanca pre pečeň.  

 

 

B. Predsedníctvo ukladá  

B/2/8/2022 -  Prezidentke a kancelárii začať s prípravou VZ v mesiacoch máj – jún 2022  
B/2/8/2022 – Kancelárii začať realizáciu príprav 6. Celosl. pacientskej konferencie 
B/3/8/2022- Kancelárii pripraviť kampaň asignácie 2% z dani- mesiac január a február 2022 
 

C.  Predsedníctvo berie na vedomie 

C/1/1/2022 - stav hospodárenia AOPP od 13.12. 2021 do 17.01.2022 

C/2/1/2022 - realizáciu projektov od decembra v r. 2021 

 

 
Bod 13 - Schválenie uznesení 
 
Prítomní členovia predsedníctva AOPP počtom hlasov za 5, proti 0, zdržal sa 0 odsúhlasili návrh 
uznesení. 
 
Bod 14: - Záver 
 
Mária Lévyová poďakovala všetkým zúčastneným za účasť.  
 
Termín ďalšieho zasadnutia predsedníctva AOPP bude po dohode s členmi predsedníctva AOPP konať 
v marci  2022.  
 
Predsedajúca: Mária Lévyová  
 
Zapísala: Katarína Gavalcová Dňa: 17.01.2022  
 
Overil: Elena Marušáková Dňa: 17.01.2022 
 


