
   
 

Zápisnica 7/2020 

zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR 

 

Dátum: 08.10.2020 o 15:00   
Miesto: konferenčný video hovor - skype 
Prítomní členovia Predsedníctva:, Mária Lévyová (ML), Dominik Tomek (DT), Juraj Bók (JB)  
Pozvaní: Helena Valčeková (HV)  
Ospravedlnení: Ľubica Pilková (LP), Jarmila Fajnorová (JF), 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 07.09.2020  
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 
7. Príprava VZ AOPP – 19.11.2020 
8. Príprava 4.Celoslovenskej pacientskej konferencie 
9. Projekty AOPP – informácie o realizácii pripravovaných a schválených projektov 
10. Diskusia 
11. Návrhy na uznesenia 
12. Schválenie uznesení 
13. Záver 

 

 

 

K bodu 1 
Pre šíriacu sa pandémiu Covid 19 a nariadenú karanténu sa predsedníctvo AOPP konalo cez 
konferenčný video hovor. Prezidentka AOPP Mária Lévyová privítala všetkých zúčastnených a 
skonštatovala, že Predsedníctvo AOPP je uznášaniaschopné, keďže sa zišlo v počte - 3 .  
 
K bodu 2 
Za zapisovateľku bola schválená Helena Valčeková (HV) 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/1/6/2020 -  A/4/6/2020 

B/1/6/2020 

Plní sa priebežne:  
A/5/6/2020 – A/7/6/2020 
 
K bodu 5: 

• ML informovala Predsedníctvo o stave a čerpaní finančných prostriedkov na účtoch AOPP 
k 08.10.2020 

o Stav na účte AOPP k 08.10.2020 - 49 668,23 Eur. 
 ( z toho 2% z dane k 30.09.2020-16 126,92 Eur. )    

o Stav na účte Lieky s rozumom k 8.10.2020 – 341,60 Eur.  
K bodu 6: 

ML: 

• MZ- prac. stretnutie pripomienky k zákonu 580/2004 Z.z.  

• Účasť v diskusnom paneli International Health Summit- dostupnosť zdravotnej starostlivosti na 
Slovensku pri zníženom počte zdravotníckych pracovníkov 

• MZ SR- pracovné stretnutie kvôli kreovaniu Rady pre  duševné zdravie. Návrh za člena 
občianske združenie Otvorme dvere, otvorme srdcia 

• ÚSV ROS- pracovné stretnutie 

• Kancelária EÚ V SR- online diskusia s europoslancami o pláne obnovy v rámci kľúčových 
sektorov, aj zdravotníctva z pohľadu pacientov 

• Krvné malignity – konferencia 

• Pracovné stretnutie GR VšZP p. Strapkom – predstavenie AOPP, štruktúry a priorít a hľadanie 
možnosti spolupráce do budúcnosti v oblasti prevencie a edukácie pacientov  

• webinár- sociálna inklúzia ŤZP 

• MZ SR- prac. stretnutie so št. tajomníkom v rámci pracovnej skupiny k dlhodobej starostlivosti  

• MEDART- prezentácia na tému „ pacienti počas COVID19“ , poďakovanie lekárnikom v mene 
pacientov za ich prácu počas koronakrízy 

• V rámci komisie ŠDTP- pripomienkovanie návrhov štandardov  

• Konferencia ZdN- za účasti stakenholderov  

• Rada vlády MVO- účasť HV 

• MZ SR-  online prac. stretnutie so št. tajomníkom za účasti hlavných odborníkov MZ SR pre 
jednotlivé medicínske odbory, členov komisie ŠDTP za účelom dohody ďalších postupov 
v rámci vypracovania a schvaľovania ŠDTP, prípadne OPS 

• Memorandum na dofinancovanie zdravotníctva v r.2020 bolo doručené- prezidentke SR, 
ministrovi zdravotníctva, ministrovi financií. Na základe požiadavky prezidentskej kancelárie 
boli signatármi vypracované požiadavky, ktoré považujú za potrebné a kľúčové riešiť za svoj 
segment. Požiadavky za AOPP vypracovala ML a DT  

 
 
 
 
 
 



   
 
Média:  

 

• TA3- téma dňa s GR VšZP p. Strapkom 

• TS- navýšenie imania VšZP a dofinancovanie  zdravotníctva v r 2020. 

Viac na: https://aopp.sk/clanok/rozhodnutie-o-nas-bez-nas-alebo-preco-sme-nemali-
podporovat-dofinancovanie-zdravotnictva-len-cez-statnu-zdravotnu-poistovnu 

• HN- obmedzovanie zdravotnej starostlivosti  počas pandémie a aké typy by mali byť 

zachované  

• TS- Pacientske organizácie a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti žiadajú spravodlivé 
dofinancovanie zdravotníctva 
Viac na: https://aopp.sk/clanok/pacientske-organizacie-poskytovatelia-zdravotnej-
starostlivosti-ziadaju-spravodlive-dofinancovanie-zdravotnictva 

 
 
DT: 

• webinár Market Access - Výzvy Market Access 2020 – 30.09.2020 „Majú Slovenskí a Českí 
pacienti dostupné lieky? 

• AOPP ako odborný spolu-garant podporilo seminár prednáškou a aj v diskusii. Za Českú 
republiku sme pozvali prednášať predsedníčku českej Revmaligy p. Muellerovú o situácii 
pacientov v ČR, odborník na financovanie v ČR Dr. Doležal podal správu o situácii financovania 
zdravotnej starostlivosti v ČR. Viceprezident AOPP Dr. Tomek demonštroval faktickú 
nedostupnosť štandardnej, hradenej liečby pre viaceré skupiny chronických pacientov v SR. Na 
príklade psoriázy, alergií, reumy a podobne objasnil pojem „administratívnej“ dostupnosti 
liečby, kedy pre rôzne príčiny je v týchto skupinách liečená iba malá časť indikovaných 
pacientov 
Viac:https://market-access.sk/wp-content/uploads/2020/09/Market-Access-
30_09_20_program.pdf 

 
 

K bodu 7:  

• na základe schválenia predsedníctva AOPP sa bude Valné zhromaždenie konať dňa 19.11.2020 
online formou z hotela Lindner Hotel Gallery Centrál. Miesto konania sa môže zmeniť 
vzhľadom na pandemickú situáciu. V prípade zmeny miesta konania budeme o tom včas 
informovať prednášajúcich.  

• Program VZ AOPP schválili členovia predsedníctva AOPP 

• na programe Valného zhromaždenia bude doplňujúca voľba člena do radov predsedníctva 
AOPP a druhého viceprezidenta AOPP 

 
 
K bodu 8:  

• dňa 08.09.2020 zasadla odborná porota na oceňovanie „Môj lekár“ „Moja sestra“ a po 
dôkladnom naštudovaní návrhov a životopisov nominovaných lekárov a sestier vybrali 10 
lekárov a 10 sestier na ocenenie, zápisnica zo zasadnutia bola doručená členom AOPP 
Verejnosť môže hlasovať na: https://aopp.sk/ocenenie-moj-lekar-moja-sestra 

• toho roku odovzdávame cenu In Memoriam  

• program konferencie finalizujeme 

• kancelária AOPP aj napriek sťaženým podmienkam (koronakríza, dovolenkové obdobie...)  
bude vyvíjať maximálne úsilie v rámci organizačného a odborného zabezpečovania tak, aby 

https://aopp.sk/clanok/rozhodnutie-o-nas-bez-nas-alebo-preco-sme-nemali-podporovat-dofinancovanie-zdravotnictva-len-cez-statnu-zdravotnu-poistovnu
https://aopp.sk/clanok/rozhodnutie-o-nas-bez-nas-alebo-preco-sme-nemali-podporovat-dofinancovanie-zdravotnictva-len-cez-statnu-zdravotnu-poistovnu
https://market-access.sk/wp-content/uploads/2020/09/Market-Access-30_09_20_program.pdf
https://market-access.sk/wp-content/uploads/2020/09/Market-Access-30_09_20_program.pdf


   
 

konferencia bola prínosná pre pacientov, partnerov a mala dôstojný priebeh, obdobne ako po 
iné roky.  

• Vzhľadom na zmenu situácie, spôsobenej nárastom ochorení COVID-19 konferenciu 
pripravujeme v online režime, ktorý je zároveň garanciou toho, že prednášky významných 
speakerov  budú dostupné väčšiemu počtu pacientov a záujemcom a aktuálne témy 
v oblastiach bezpečnosti pacientov.  

 
K bodu 9  

• Pracovné stretnutie v auguste 2020  so štátnou tajomníčkou MZ – p. Ježikovou, generálny 
riaditeľom Sekcia  farmácie a liekovej politiky- p Mrvom, riaditeľom Odboru agentúry HTA -p.  
Staňákom   

 
 

Na základe diskusie boli dané návrhy pani štátnou tajomníčkou:  
 
1) pravidelné mesačné stretnutia na pôde MZ SR- termíny a program budú vopred dané v 

dostatočnom časovom predstihu na základe aktuálnych výziev a potrieb propacientských 
riešení, ktoré vyplývajú z PVV. Na pracovných stretnutiach budú prediskutované legislatívne 
návrhy, formy vzájomnej spolupráce a podpory. 

 Z:  štátna tajomníčka dorieši návrh s druhým štátnym tajomníkom a Sekciou zdravia  

 
2) bola otvorená téma doplatkov za zdravotnícke pomôcky- Slovenská komora ortopedických 
technikov (SKOrT), ktorá avizovala niekoľkonásobné zvýšenie doplatkov za zdr. pomôcky. 
Rokovania na pôde ZP prebiehajú- informácie o záveroch budú doručené AOPP a následne 
členským organizáciám.  
 
Z:  štátna tajomníčka doručí závery z rokovaní s VšZP 
 
- bola otvorená  téma navýšenia doplatkov prúžkov na meranie glykémii u diabetikov( je 
potrebné vziať do úvahy typy glukomerov a ich napojenia na inzulinové pumpy- pacienti to 
nemôžu ovplyvniť, diabetici majú informácie, že od 1.10.2020 dôjde k navýšeniu doplatkov u 
najviac používaných typov prúžkov na meranie glykémie ),rovnako aj nároku diabetikov na 
meranie glykémii senzormi( rokovania s petičným výborom pokračujú- o výsledkoch bude 
AOPP informované)  
Z:  generálny riaditeľ Sekcia farmácie a liekovej politiky doručí závery 
 
3) v rámci rozvoja spolupráce pán GR HTA súhlasí s doručením písomnej  informácie o založení 
HTA a ich cieľoch, víziách, prospešnosti pre pacientov. Informácia bude zverejnená na 
stránkach AOPP a doručená členským organizáciám kvôli pochopeniu činnosti HTA a rozvoju 
spolupráce s členskými pacientskými organizáciami.  
 
4) konkrétne návrhy na zmeny v zákone 363/2011 Z.z. a vykonávacie predpisy napr. v oblasti 
schvaľovania liekov na výnimky budú prediskutované na ďalších spoločných pracovných 
stretnutiach.  
 
Z: štátna tajomníčka-  stretnutie by sa malo konať v septembri 2020 
 

https://www.webnoviny.sk/tag/slovenska-komora-ortopedickych-technikov/
https://www.webnoviny.sk/tag/slovenska-komora-ortopedickych-technikov/


   
 

Stretnutia sa do 8.10.2020 neuskutočnili 
 

• Pandenický plán bol zverejnený na:  file:///C:/Users/42191/Downloads/pandemicky-plan-
pre-pripad-pandemie-v-slovenskej-republike%20(2).pdf 

• Aktuálne materiály- uznesenia vlády, vyhlášky počas pandémie COVID 19 sú dostupné na: 
https://aopp.sk/poradna/koronavirus-aktualne-informacie-prijate-opatrenia  

 
 

• Projekt „Lieky s rozumom“ 

o rokovania s partnermi budú pokračovať - rozvoj spolupráce na projekte so SLeK, 
odbornými spoločnosťami lekárov – o ďalších postupoch sa rozhodne v druhom 
polroku 2020 – je to závislé od toho, či dôjde k dohode a podpore zo strany partnerov 
projektu, ktorý má v rámci portálu dobrú sledovanosť verejnosťou aj v rámci médií:  
https://www.liekysrozumom.sk/ 

o  Projekt bol podporený MZ SR, takže bude pokračovať a pripravujú sa nové témy 
v rámci spolupráce s odborníkmi a partnermi projektu 

• Poradenstvo 

o počet žiadosti o poradenstvo stúpol aj v rámci koronakrízy, kvôli zníženiu dostupnosti 
zdravotnej starostlivosti, zmenám v oblasti legislatívy, orientovanej na zdravotnú 
a sociálnu oblasť   

o návrh – začiatkom roka 2020 pripraviť v spolupráci s právnymi zástupcami AOPP 
sprievodcami právami pacientov a následne dať do tlače. Úloha preložená - je 
potrebné počkať na úpravy v zákonoch vládou k čomu dôjde po ukončení koronakrízy   

o poradňa AOPP je stále v núdzovom režime a osobné konzultácie nie sú možné 
o spolupráca v rámci prípravy stanovísk pre média prezentácii na vzdelávacie 

podujatia, pripomienkovania právnych predpisov, aktualizácia právnych predpisov 
a usmernení na stránke AOPP  

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

o Projekt pokračuje s druhou skupinou vo virtuálnej forme- DT 
 

• Legislatívna komisia a legislatíva- Zasadnutie z posledného online rokovania zo dňa 
14.10.2020 - na zasadnutí boli prediskutované návrhy v rámci dočasných riešení v oblasti 
liekovej politiky a revízie úhrad, možné pripravované legislatívne návrhy a tie, ktoré by boli 
prínosné pre pacientov a zlepšili by dostupnosť liekov a liečby.   
 

• Vzdelávací kurz pre pacientov  v oblasti legislatívy, ekonomiky a liečby pokračuje aj 
v druhom polroku online formou – odborný  garant DT   

 
• Uskutočnilo sa diskusné on line stretnutie absolventiek Akadémie pacienta AOPP pod 

vedením odborného garanta Dr. Tomeka s členmi pacientskej pracovnej skupiny AIFP. 
 

K bodu 10:  

• Revízia účtovníctva za rok 2019 pre pandemickú situáciu nebude vykonaná, nakoľko členky 
revíznej komisie sú pacienti a predsedníctvo AOPP ich nechce vystavovať riziku nákazy 

file:///C:/Users/42191/Downloads/pandemicky-plan-pre-pripad-pandemie-v-slovenskej-republike%20(2).pdf
file:///C:/Users/42191/Downloads/pandemicky-plan-pre-pripad-pandemie-v-slovenskej-republike%20(2).pdf
https://www.liekysrozumom.sk/


   
 

• prezidentka a viceprezident AOPP sa pripravujú na stretnutie s Prezidentkou SR 
s  memorandom k financovaniu zdravotníctva SR 

• Newsletter – HV a PB – pokračuje v príprave 

• SLeK- žiadosť o spoluprácu o možnosti návrhu na ocenenie farmaceutov pri príležitosti 30. 
výročia založenia SLeK kancelária AOPP doručila členským organizáciám AOPP. Konanie 
slávnostného snemu 13.11.2020.  

• Kancelária AOPP odoslala návrh na ocenenie ARTEMIDE  I. viceprezidenta AOPP Dr. Tomeka  
 

K bodu 11: 

Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 08.10.2020   

 

A. Predsedníctvo schvaľuje 

A/1/7/2020 -  Návrh programu zasadnutia 
A/2/7/2020 – HV za zapisovateľku zápisnice, za overovateľa Dominika Tomeka (DT) 
A/3/7/2020 – Program zasadnutia predsedníctva 

A/4/7/2020 – odloženie revízie účtovníctva za rok 2019 na rok 2021, keď sa situácia ohľadom pandémie 

COVID upokojí 

 
B. Predsedníctvo ukladá   

B/1/7/2020 – HV - zosúladiť návrhy kandidátov na doplňujúce voľby do predsedníctva AOPP 

 

C.  Predsedníctvo berie na vedomie 

C/1/7/2020 – stav hospodárenia AOPP od 07.09.2020 do 08.10.2020 

C/2/7/2020 – činnosť členov predsedníctva AOPP 

C/3/7/2020 – realizáciu projektov  

 

K bodu 13: 

Prítomní členovia predsedníctva AOPP počtom hlasov za 3, proti 0, zdržal sa 0 odsúhlasili návrh 

uznesení. 

 

K bodu 14: 

Mária Lévyová poďakovala všetkým zúčastneným za účasť. Termín ďalšieho zasadnutia predsedníctva 
AOPP bude po dohode s členmi predsedníctva AOPP. 
 
 

Predsedajúca:   Mária Lévyová 

Zapísala:   Helena Valčeková 

Dňa:    8.10.2020 

Overil:     Dominik Tomek 

Dňa:      8.10.2020 


