
Zápisnica 9/2019 

zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR 

 

Dátum: 11.12.2019 o 9:00  
Miesto: sídlo AOPP, Prešovská 39, 1.posch., 821 08 Bratislava 
Prítomní členovia Predsedníctva:, Mária Lévyová (ML), Dominik Tomek (DT), Juraj Bók (JB), Richard 
Fides (RF) 
Pozvaní: Helena Valčeková (HV), Petra Balážová (PB), Lucia Ballayová (LB), Peter Marčan (PM) 
Ospravedlnení: Jarmila Fajnorová (JF), Ľubica Pilková (ĽP), Lucia Ballayová (LB), Peter Marčan (PM) 
 

 
1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa 
3. Schválenie programu 
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 5.11.2019 
5. Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia 

predsedníctva 
6. Návrh rozpočtu na r. 2020 
7. Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného zasadnutia 
8. Tretia celoslovenská konferencia AOPP 
9. Projekty AOPP – informácie o realizácii schválených projektov a pripravovaných 

(zodpovední členovia predsedníctva) 
10. Návrhy na harmonogram činnosti AOPP na r. 2020 
11. Príprava návrhov na rokovanie LK – členovia predsedníctva 
12. Diskusia 
13. Návrhy na uznesenia 
14. Schválenie uznesení 
15. Záver 

 
 
 

K bodu 1 
Prezidentka AOPP Mária Lévyová privítala všetkých zúčastnených a skonštatovala, že Predsedníctvo 
AOPP je uznášaniaschopné, keďže sa zišlo v počte - 4.  
 
K bodu 2 
Za zapisovateľku bola schválená Petra Balážová (PB) a za overovateľa Dominik Tomek (DT). 
 
K bodu 3 
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 4 
Splnené uznesenia: 
A/1/8/2019 – A/4/8/2019 
B/2/8/2019 
 
Plní sa priebežne: 
B/1/8/2019 
 
K bodu 5: 

• ML predložila správu o hospodárení Predsedníctvu 



o Stav na účte AOPP k 31.11.2019 – 37 701, 02 EUR 
o Stav na účte Lieky s rozumom k 31.11.2019 – 4 438,40 EUR 

 

K bodu 6: 

• Prezidentka predložila správu o čerpaní finančných prostriedkov v r. 2019 a predsedníctvo 
mohlo zhodnotiť stav príjmov a výdajov AOPP v príslušnom kalendárnom roku  a zároveň  
prehodnotiť priority v oblasti financovania AOPP v r. 2020 

• Prezidentka predložila v súlade s Hospodárskym poriadkom AOPP návrh rozpočtu na r. 2020 a 
návrh čerpania finančných prostriedkov v r. 2020 

 

K bodu 7: 

ML 

Účasť na konferenciách/seminároch/stretnutiach 

• 7.11.2019 - Účasť na konferencii Moderné zdravotníctvo, ktorú organizovala spoločnosť 
DATALAN. Veľký záujem opäť vzbudili aj otvorené diskusie k akútnym témam, ktoré v segmente 
zdravotníctva rezonujú. Priestor v rámci diskusie dostali aj pacienti, kde bolo možné sa zamerať 
na aktuálne problémy, ktoré pacientov v našom zdravotníctve najviac trápia a ktoré je potrebné 
prioritne riešiť.  
Viac na : http://www.modernezdravotnictvo.sk/ 

• Pracovné stretnutie s predsedníčkou OZ Viaticus - spolupráca na príprave celoslovenskej 
konferencie. Viac o združení: http://www.viaticus.sk/ 

• ÚSV ROS - pracovné stretnutie k výskumu socio-ekonomického prínosu neziskového sektora. O 

vyplnenie  dotazníka sme požiadali aj členské organizácie. Viac na: 

http://crystalresearch.sk/limesurvey/index.php/43214?token=pd0LeRo46AQfpAJ&lang=sk 

• Okrúhly stôl na tému – zdravé a dôstojné stárnutie. Všetkými účastníkmi bol v rámci  

kvalititavného prieskumu vyplnený dotazník o potrebe poskytovania sociálnej a zdravotnej 

starostlivosti  jednotlivým osobám podľa veku a zdravotného postihnutia. Na základe 

vyhodnotenia dotazníka nasledovala moderovaná diskusia účastníkov, ktorí boli z radov 

politikov a občianskych združení,  združujúcich  osoby so zdravotným, sociálnym znevýhodnením  

a dôchodcov: https://aopp.sk/clanok/politici-diskutovali-s-verejnostou-o-dostojnej-starobe-na-

slovensku?fbclid=IwAR1WvtwJa6skWHz1ZXv3gtJQawetqYN9PIK1STqkuKiDlQQLRe_3smE2tx0 

• Pozvanie ZdN - účasť  na diskusiu s perspektívnymi ministrami zdravotníctva. Bola to zaujímavá a 

podnetná diskusia aj o nás pacientoch.  

Viac na: https://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/pripoistenie-predstavuje-dalsi-pilier-

financovania-systemu 

• MZ SR -  komunikácia a hľadanie alternatív v rámci revízie úhrad cien liekov tak, aby od 1.1.2020 
nedošlo k neúnosnému nárastu doplatkov za lieky v jednotlivých skupinách pre pacientov 
s diagnózami, ktoré boli avizované aj na TB AOPP v októbri 2019.   

• Účasť prezidentky, odorníkov lekárov, ktorý pracovali na príprave stratifikácie nemocníc 
a zástupcov SLK na diskusii o stratifikácii nemocníc. Počas rokovania nedošlo k dohode, následne 
sa konala na MZ  tlačová beseda 
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/ministerka-kalavska-nepresvedcila-komoru-
lekarov-o-stratifikacii/ 

• 3.12.2019 - Rada vlády MVO a zasadnutie Komory MVO:  
 
- Predstavenie vybraných projektov MNO z operačného programu Efektívna verejná správa 

http://www.modernezdravotnictvo.sk/
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http://crystalresearch.sk/limesurvey/index.php/43214?token=pd0LeRo46AQfpAJ&lang=sk
https://aopp.sk/clanok/politici-diskutovali-s-verejnostou-o-dostojnej-starobe-na-slovensku?fbclid=IwAR1WvtwJa6skWHz1ZXv3gtJQawetqYN9PIK1STqkuKiDlQQLRe_3smE2tx0
https://aopp.sk/clanok/politici-diskutovali-s-verejnostou-o-dostojnej-starobe-na-slovensku?fbclid=IwAR1WvtwJa6skWHz1ZXv3gtJQawetqYN9PIK1STqkuKiDlQQLRe_3smE2tx0
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https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/ministerka-kalavska-nepresvedcila-komoru-lekarov-o-stratifikacii/


- Blok Komory za verejnú správu - Spolupráca MŽP SR a MNO pri príprave Nízkouhlíkovej 

stratégie rozvoja SR do roku 2030 

- Blok úradu splnomocnenca - Iniciatíva pre otvorené vládnutie – hlavné úlohy schváleného 

akčného plánu na roky 2020 – 2021 

- Informácia o pracovnej skupine pre prípravu novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti  
- Pozvánka na konferenciu projektu výskumu občianskej spoločnosti a MNO 

- Návrh harmonogramu zasadnutí rady vlády na rok 2020 

• Pracovné činnosti, súvisiace s členstvom Komisie MZSR pre ŠDTP - príprava pripomienok pred 
zasadnutímkomisie dňa 10.12.2019 (doručených 30 ŠDTP na pripomienkovanie pred 
hlasovaním). Príprava pripomienok pred zasadnutím - hlasovanie pred zasadnutím per rollam.  

• Zasadnutie komisie MZSR pre PpVP- príprava podkladov pred zasadnutím 6.12.2019, začlenenie 
do pracovných skupín v rámci komisie (PR aktivity, implementácia PpVP do praxe) Príprava 
pripomienok pred zasadnutím - hlasovanie pred zasadnutím per rollam (50 návrhov na PpVP 
v rôznych oblastiach - deti a mládež, onkologické programy, diabetes 2 typu, migranti...)   

• Zapojenie AOPP do výzvy MVO: 
http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1069659&fbclid=IwAR2Vegy87vqcbIuxQi-
42f2rPPVmroCsqHkgXlbdtIUY2BQdmk41ZYqmakM 

Mediálne stanoviská: 

• TASR- postup pri otrave liekmi 

• Plus 7- Úrad pre dohľad – aké by boli potrebné  zmeny vo fungovaní úradu z pohľadu pacientov?  
Viac na: https://plus7dni.pluska.sk/veda-a-zdravie/urad-odstrel-pacienti-svojich-skusenostiach-
uradom-pre-
dohlad?fbclid=IwAR0z3K2nVdRNpYOFsLFhr75jWLRK9XN3MiaWty2ECTioKbDHlunYzFqb-MA 

        Bola spustená aj anketa na: https://aopp.sk/ 

• Príprava abstraktu o činnosti AOPP-  do publikácie pre vzdelávací kurz pacientov 

• ODPOVEĎ PRE ČASOPIS MEDIKOM: "Ako hodnotíte z pohľadu pacientov zdravotníctvo v r. 
2019?" 

• Plus 1 deň – revízia úhrad cien liekov 

• Zmeny n web AOPP- pracovné skupiny: https://aopp.sk/o-nas/odborne-komisie-pracovne-
skupiny 

• Rozhovor o stave nášho zdravotníctva: 
https://www.appday.tv/media/d9n8kb9kr166e10kndx3/povedzme-si-konecne-pravdu-
bezplatne-zdravotnictvo-nie-je-a-nebude?fbclid=IwAR0Ffu_JZfBDqEMdqNiwt1CgYITbjUyA-
0ShR 

• Rozhovor o chrípke a očkovaní:  
https://www.appday.tv/media/17fa19v06t915x517sr1/aj-zdravotnik-je-zdrojom-nakazy-je-
ten-vas-zaockovany?fbclid=IwAR25_g2DnQ5QiFZp2mT248wIt9pvkY64mw-W1F1uFdUirTEhF-
S6Ltq1m_o 

• K Stratégii dlhodobej starostlivosti: https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/nova-strategia-
dlhodobej-starostlivosti-navrhuje-zlucit-ministerstva-zdravotnictva-a-socialnych-
veci/?fbclid=IwAR0DENHaBryBHUGxFMF0giq3Ca6wWQqWo4EeP_kSTzdfSdMEfR16rAzM1r4 

• Zapojenie do iniciatívy – očkovanie proti chrípke: https://aopp.sk/clanok/zdravotnici-sa-
zapajaju-do-iniciativy-chranime-nasich 
pacientov?fbclid=IwAR2TwhAKJswBrbg29f3bHKNi6QUI588EXYh67AmjyLYOtyrN7sIUqLm-y2M 

 
   
Legislatíva:  

• Novela zákona č. 581/2004 Z.z. - návrhy na zmeny v oblasti stratifikácie lôžok, zmeny v 
oblasti následnej starostlivosti (posilnenie hospicovej starostlivosti, ADOS, ošetrovateľských 
lôžok, zdr. starostlivosti  v ZSS, stanovenie ošetrovného pre rodinných príslušníkov na 

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1069659&fbclid=IwAR2Vegy87vqcbIuxQi-42f2rPPVmroCsqHkgXlbdtIUY2BQdmk41ZYqmakM
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obdobie 90 dní). Návrhy boli odsúhlasené vládou a posunuté  na prerokovanie a schválenie  
NR SR.  Návrh nebol prerokovaný na októbrovej schôdzi parlamentu, presunutý na 
novembrovú parlamentnú schôdzu. Rovnako aj návrh na očkovanie detí pred prijatím do 
škôlky bol presunutý.  Návrhy neboli schválené - opakovane stiahnuté z hlasovaní aj 
z posledného zasadnutia pred voľbami 
Viac na stránke  NRSR: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7455 
Ministerka zdravotníctva sa rozhodla podať demisiu.   

 

K bodu 8:  

• Finálna verzia programu 3. celoslovenskej pacientskej konferencie bola účastníkmi diskusných 
panelov pochopená rôznorodo- niektorí mali prezentácie, iní iba odpovedali na otázky 
moderátora- čo považovali účastníci za živšie a dynamickejšie.  

• Počas konferencie – spomienka na Romana Krivánka, zosnulého člena predsedníctva  za účasti 
manželky a dcéry 

• Účastníkmi bola konferencia hodnotená kladne, bola viac dynamická a bol vytvorený priestor na 
diskusiu s partnermi  

•  Večerný program, ktorý bol  spojený s oceňovaním za účasti pani ministerky a po prvýkrát bola 
udeľovaná aj cena verejnosti na základe internetového hlasovania.  Pozitívne je potrebné 
hodnotiť záujem mediálnych partnerov, ako aj iných médií, ktoré utrobili rozhovory 
s ocenenými.  

• For You Acapela – kultúrny program, bol tiež ohodnotený pozitívne 

• Pozvanie prijali zástupcovia politických strán. Záznam diskusie s politikmi na:  

• Viac o konferencii na: 
 https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/pacienti-ocenili-najlepsich-lekarov-aj-sestry/ 
https://primar.sme.sk/c/22275279/ocenena-sestra-pacienti-su-narocnejsi-no-na-ich-mieste-
by-som-bola-rovnaka.html 

 

• ML – ďakovný list ministerske zdravotníctva a odniesť kvety, rozlúčiť sa v mene AOPP 
s odstupujúcou ministerkou 

• Program 4. konferencie – príprava na ďalšom zasadnutí 
 

 

K bodu 9: 

• Poradenstvo 

o Návrh - v januári r.2020 pripraviť sprievodcu právami pacientov a následne dať do 
tlače 

o Príprava analýzy poradenstva - počty podnetov za jednotlivé mesiace, percentuálne 
vyhodnotiť čoho sa podnety dotýkali k 31.12.2019 

o  poskytnúť údaje a konzultáciu k tomu študentke druhého kurzu akadémie AOPP Mgr. 
Dobiášovej k jej práci o poskytovaní zdravotnej starostlivosti lege artis 

o  Návrh – v januári 2020 zvážiť prípravu aktualizácie sprievodcu právami pacientov 

• Členské poplatky za rok 2019 splatné k 30.9.2019: 
o  potrebné poslať výzvu o úhradu členského 
o  HV – upozorniť členské org., ktoré ešte neuhradili členský príspevok 

• PR aktivity – pokračovanie komunikačnej stratégie, správy FB a na web stránke  

• Projekt AOPP - EPF „EUPATI“ a vzdelávanie AOPP-SZU „Pacient a liek“ - pokračovanie 
vzdelávania pre pacientov  

o  druhá séria Zdravotníctvo a dostupnosť liečby a liekov pokračuje. 
▪  predložený rozpočet 

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7455
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/pacienti-ocenili-najlepsich-lekarov-aj-sestry/
https://primar.sme.sk/c/22275279/ocenena-sestra-pacienti-su-narocnejsi-no-na-ich-mieste-by-som-bola-rovnaka.html
https://primar.sme.sk/c/22275279/ocenena-sestra-pacienti-su-narocnejsi-no-na-ich-mieste-by-som-bola-rovnaka.html


 článok prof. Glasu: https://mediweb.hnonline.sk/diskusia/nazory/len-informovany-
pacient-je-partner 

• Projekt „Lieky s rozumom“ 

o rokovania s partnermi pokračujú - rozvoj spolupráce na projekte so SLeK, odbornými 
spoločnosťami lekárov – o ďalších postupoch sa rozhodne v r 2020 - závislé od toho, či 
dôjde k dohode a podpore zo strany partnerov projektu.  

• Národný projekt splnomocnenca  ÚV ROS – za AOPP „Stratégia dlhodobej starostlivosti“ 
o Začiatkom r. 2020 tlač brožúr k téme poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti, 

návrhov na zmeny v rámci poskytovania dlhodobej starostlivosti – presun na rok 2020, 
ak sa rozhodnú v rámci pracovnej skupiny 

o  projekt stratégie na stránke MZ SR, aj na stránke AOPP – informácia doručená aj členom 
AOPP 

o  7.11.2019 v priestoroch Zastupiteľstva EK v Bratislave diskusia k aktuálnemu stavu 
poskytovania dlhodobej starostlivosti na Slovensku – účasť p. Dobrotková 

o  Stratégia LTC zverejnená na: https://www.health.gov.sk/Clanok?strategia-dlhodobej-
socialno-zdravotnej-starostlivosti-v-sr 

o zodpovedný člen predsedníctva AOPP - Mária Lévyová, projektový manažér HV 

• Legislatívna komisia – sledovanie diania okolo revízie úhrad cien liekov do 15.11. 2019. Bolo  
vydané  tlačové stanovisko v spolupráci s MZ SR, že  prezidentka AOPP pevne verí, že nedôjde 
k sociálne neúnosnému doplatkov pre pacientov. Koaličná rada prevzala dohľad nad tým, aby 
ceny liekov nerástli  O dianí budeme informovať členské organizácie AOPP.  

o k nárastu doplatkov od 1.1. 2020 nedôjde  

• Stratifikácia nemocničných lôžok – stiahnutie ministerkou pred hlasovaním v NR SR- zároveň aj 
legislatívneho zámeru o očkovaní a následnej starostlivosti. 

o demisia ministerky zdravotníctva 

• Uverejnený oznam o príprave zákona – odškodňovanie detí, ktorí boli poškodené očkovaním- 
zatiaľ nie je známy obsah, časti, čo by malo byť súčasťou zákona?  

 
K bodu 10: 

• Harmonogram činnosti AOPP na rok 2020 bude doručený členom predsedníctva do 
31.12.2019. 

o členovia predsedníctva zaslať pripomienky do 15.1.2019 
 

K bodu 11: 

• Financovanie AOPP 

• Podľa aktuálnych potrieb 
 

K bodu 12:  

• DT – Zdravotníctvo a pacient = žiadame vypustiť nákladovo-efektívni; plus vypustiť bod 19. 
o  návrh: k jednotlivým bodom pridať aj zodpovedné subjekty 
o  členovia predsedníctva - okomentovať 

• Termín zasadnutia predsedníctva – 10.2.2020 o 9:00 

• Newsletter – PB – pokračuje v príprave 

• Financovanie AOPP – potreba stabilného financovania  
o Príprava návrhov na základe personálnej matice - pripravuje MF, legislatívne návrhy 

budú pripravené v spolupráci s právnikmi 
o  zodpovední – ML, JB 

 

https://mediweb.hnonline.sk/diskusia/nazory/len-informovany-pacient-je-partner
https://mediweb.hnonline.sk/diskusia/nazory/len-informovany-pacient-je-partner
https://www.health.gov.sk/Clanok?strategia-dlhodobej-socialno-zdravotnej-starostlivosti-v-sr
https://www.health.gov.sk/Clanok?strategia-dlhodobej-socialno-zdravotnej-starostlivosti-v-sr


K bodu 13: 

Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 11.12.2019   

 

A. Predsedníctvo schvaľuje 

A/1/9/2019 - Návrh programu zasadnutia 
A/2/9/2019 – Petru Balážovú za zapisovateľku zápisnice, za overovateľa Dominika Tomeka (DT) 
A/3/9/2019 – Program zasadnutia predsedníctva 

A/4/9/2019 – Návrh rozpočtu na rok 2020 

A/5/9/2019 – Správu o čerpaní finančných zdrojov na krytie úhrad na činnosť Legislatívnej komisie v r. 

2019 

A/6/9/2019 – PB pokračuje v príprave newslettra AOPP po vzájomnej dohode s predsedníctvom AOPP 

A/7/9/2019 - návrh rozpočtu a čerpania finančných zdrojov na vzdelávací kurz v oblasti legislatívy, 

ekonomiky a liečby 

A/8/9/2019 - správu o priebehu 3. Celoslovenskej pacientskej konferencie a krytie úhrad spojených s jej 

realizáciou   

 

B. Predsedníctvo ukladá  

B/1/9/2019 - Vypracovať ďakovný list ministerke zdravotníctva za účasť na konferencii 

B/2/9/2019 - Pripraviť návrh programu konferencie na rok 2020  

B/3/9/2019 – Pripravíť návrhy do harmonogramu činnosti na rok 2020 

B/4/9/2019 – Návrhy na dokument Zdravotníctvo a pacient 

 

C. Predsedníctvo berie na vedomie - prečíslovať 

C/1/9/2019 – stav hospodárenia AOPP za rok 2019 

C/2/9/2019 – činnosť členov predsedníctva AOPP 

C/3/9/2019 – realizácia projektov  

 

K bodu 12 

Prítomní členovia predsedníctva AOPP počtom hlasov za 4, proti 0, zdržal sa 0 odsúhlasili návrh uznesení. 

 

K bodu 13 

Mária Lévyová poďakovala všetkým zúčastneným za účasť. Termín ďalšieho zasadnutia predsedníctva 

AOPP bude v pondelok 10.02.2020 o 9:00 v kancelárii AOPP.  

 

 

Zapísala: Petra Balážová  

Dňa:  11.12.2019 

Overil:  Dominik Tomek 

Dňa:                        

Predsedajúca: Mária Lévyová 

Dňa: 


