
 

 

Zápisnica 4/2017 

zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR 

 

Dátum: 6.9.2017 o 10:30 hod.  

Miesto: sídlo AOPP, Prešovská 39, 1.posch., 821 08 Bratislava 

Prítomní členovia Predsedníctva: Eva Bacigalová (EB), Miroslava Fövényes (MF), Marica Laščeková (MLa), Mária 

Lévyová (ML), Dominik Tomek (DT) 

Pozvaní: Petra Balážová (PB), Lenka Stejskalová (LS), Helena Valčeková (HV), Jarmila Fajnorová (JF) predsedníčka 

revíznej komisie 

Ospravedlnený: Peter Marčan (PM), čestná prezidentka Eva Madajová (EM) 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa 
3. Schválenie programu 
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 25.5.2017 
5. Kontrola plnenia uznesení z Valného zhromaždenia zo dňa 9.6.2017 
6. Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia predsedníctva 
7. Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného zasadnutia  
8. Projekty AOPP – informácie o realizácii schválených projektov (zodpovední členovia predsedníctva) 
9. Rôzne 
10. Návrhy na uznesenia 
11. Schválenie uznesení 
12. Záver 

 

K bodu 1 

Prezidentka Mária Lévyová privítala všetkých zúčastnených a skonštatovala, že Predsedníctvo AOPP je uznášania 

schopné, keďže sa zišlo v plnom počte. Prizvaní boli Peter Marčan (PM) a Lenka Stejskalová (LS) z Reputation N, Petra 

Balážová (PB), Helena Valčeková (HV) a Jarmila Fajnorová. 

 

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 prítomným členom 

Predsedníctva AOPP v elektronickej forme dňa 24.8.2017, bol schválený všetkými členmi Predsedníctva AOPP. 

 

 



 

 

K bodu 4 

Splnené uznesenia: 

Uznesenia od A/1/1/2017 do A/10/1/2017 splnené. 

Uznesenie B/2/1/2017 splnené. 

Uznesenia od A/1/3/2017 do A/2/3/2017; A/4/3/2017; od A/16/3/2017 do A/19/3/2017 splnené.  

Uznesenia B/1/3/2017, B/2/3/2017,  B/4/3/2017, B/5/3/2017 do B/9/3/2017 splnené. 

 

Uznesenia plnené priebežne: 

Uznesenie B/1/1/2017 - jednotný dokument s projektami, projektovými manažérmi a sponzormi. 

Uznesenie B/3/1/2017- členské organizácie, aby prepojili svoje webové stránky s webstránkou AOPP a požiadať ich 

o zverejnenie loga AOPP na ich webstránkach. 

Uznesenie B/5/1/17 - Reputation N za organizovanie aktivít v prospech AOPP formou fundraisingových projektov 

Uznesenia A/3/3/2017; od A/5/3/2017 do A/15/3/2017 - spojené s realizáciou projektov, zodpovední členovia 

predsedníctva. 

Uznesenie B/3/3/2017  priebežne plnené - štatút Eupati  

 

 

K bodu 5 

Kontrola plnenia uznesení z Valného zhromaždenia zo dňa 9.6.2017 

B/1/1/2017 – ML, prezidentke AOPP, kroky vedúce k zapísaniu zmeny stanov v príslušnom registri občianskych 
združení vedenom Ministerstvom vnútra SR - splnené  
B/2/1/2017 – ML, prezidentke AOPP, predložiť Správu o hospodárení AOPP za obdobie od 28.11.2016 do 9.6.2017 
revíznej komisii, ktorá uskutoční jej revíziu a vyhotoví správu o revízii hospodárenia AOPP za obdobie roku 2016 
v termíne do 30.9.2017 - plní sa priebežne, revízia - 6.9.2017, 20.9.2017   
B/3/1/2017 – revíznej komisii predložiť na najbližšie zasadnutie VZ AOPP Správu o revízii hospodárenia AOPP za 
obdobie roku 2016 - plní sa priebežne 
B/4/1/2017 – ML, prezidentke AOPP, zorganizovať volebné VZ AOPP v mesiaci marec 2018 - plní sa priebežne  
B/5/1/2017 – ML, prezidentke AOPP, predložiť návrh zmeny stanov AOPP všetkým členom AOPP najneskôr do 
30.10.2017- plní sa priebežne  
 
K bodu 6 

 Uhradenie faktúr od 25.5.2017 do 31.8.2017 

 Stav na účte k 31.8.2017 – 16 455,07 EUR 

 Príjmy spolu – 30 742,79 EUR 

 Výdavky spolu – 28 713,89 EUR 

 Publikovať na web v zjednodušenej forme – ML a LS 

 Návrh – osobitné stretnutie predsedníctva ohľadom financovania AOPP 



 

 

K bodu 7  

 MF 

o  účasť na Working Together for Patients Workshop v Bukurešti – 11.10.2017 

 Náklady hradené usporiadateľom 

o  účasť na Join us for the National Coalitions' Meeting v Bruseli – 16.-17.10.2017 

 Náklady hradené usporiadateľom 

 ML 

o  účasť na stretnutí pacientov s hematologickými malignitami – 19.9.2017- Bratislava 

o  aktívna  účasť - projekt LTC -  na konferencii SAV a Centrum Memory – 21.-22.9.2017- Bratislava 

o  služobná cesta (aktívna účasť - poradenstvo pacientom) do Rožňavy na vzdelávaciu aktivitu pre 

dôchodcov pod záštitou RÚVZ - 16.10.2017, spojená s pracovnými stretnutiami v KE ( pac. organizácie, 

zistiť možnosti budovania pac. poradní) od 17.10.2017- 19.10.2017 

o  aktívna účasť na vzdelávacej aktivite Ligy zdravia v Trnave – 22.11.2017 

o  členovia predsedníctva schvaľujú preplatenie cestovných nákladov na uvedené stretnutia 

 DT 

o ML a DT navštívili združenie OMD SR vo veci dostupnosti novej liečby. Ďalším postupom bol poverený 

DT v spolupráci so SAZCH, OMD ako aj kompetentnými inštitúciami. Zápis z doterajších rokovaní bude 

publikovaný prostredníctvom AOPP.  

o DT bol poverený pokračovať v komunikácii s MZ SR v otázke účasti pacientov v rozhodovacích 

procesoch v liekovej politike – realizovať účasť zástupcov AOPP v odborných skupinách a komisiách už 

v rámci súčasne platnej legislatívy a potrebnej adaptácii štatútov a iných predpisov tak, aby bola účasť 

pacientov uspokojivo definovaná. 

 EB 

o  komunikácia s členskými pacientskymi organizáciami – náročná na aktualizovanie tejto časti na webe 

AOPP 

o  EB pripraví návrh emailu o doplnenie týchto chýbajúcich informácií ako aj žiadosť o zdieľanie aktivít 

PO 

 MLa 

o  návrh spolupráce s SK Medom a OZ na projekte pre umierajúcich pacientov 

o  MLa preverí bližšie info a bude informovať predsedníctvo 

o  MLa pripraví dotazník  - zdravotnícke pomôcky, ktorý bude distribuovaný členským organizáciám  

 

K bodu 8 

 PR aktivity – pokračovanie komunikačnej stratégie, správa FB a web stránky AOPP 

o  implementovať tlačidlo „podporte nás“ do našich článkov, blogov a na FB 

 Poradňa AOPP – pokračovanie v činnosti, budovanie siete poradní AOPP. 



 

 

o 5.9. – otvorená prvá pacientska poradňa v nemocnici F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici za účasti médií 

 Cieľ – uviesť poradňu do praxe; hodnotiť; následne otvoriť ďalšiu podľa aktuálnych možností 

o  brožúra o právach pacientov pripravená aj v tlačenej podobe 

 pri aktualizácii pozor na novelizované znenia relevantných zákonov 

o Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - MF 

o Projektová manažérka Miroslava Fövényes 

 Projekt AOPP - EPF „EUPATI – Pacient a liek“ - pokračovanie vzdelávania pre pacientov.  

o  prednáška Pacient a liek – 23.11.2017 

 DT preverí možnosť prednášku posunúť na 24.11.2017 – spojená s novembrovou vzdelávacou 

aktivitou AOPP, ktorá sa bude  konať od 24.11. do 25.11.201, a to v súlade z uzn. VZ 9.6.2017  

 PB – aktívna účasť – Informovaný súhlas z pohľadu pacienta 

o Projektová manažérka Petra Balážová 

o Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - DT 

 Projekt „Lieky s rozumom“ 

o TB - k spusteniu projektu za účasti partnerov - 30.6.2017 

o úspešne spustený portál www.liekysrozumom.sk 

o pripravujú sa letáky do ambulancií, nálepky, vizuály 

o harmonogram projektu sa plní priebežne v spolupráci s partnermi 

o Projektový manažér Peter Marčan 

o Zodpovedný člen predsedníctva AOPP – ML 

 Národný projekt splnomocnenca vlády SR pre mimovládne organizácie – za AOPP „Stratégia dlhodobej 

starostlivosti“. 

o  projekt bol spustený v gescii Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti  

o  ML a HV absolvovali 3-dňové školenie v Liptovskom Mikuláši - 11.7. - 13.7.2017 

o  Akčný plán prípravy legislatívy v oblasti LTC za participácie verejnosti 

o  V blízkom období by malo by dôjsť k zazmluvneniu ďalších osôb v súlade s personálnou maticou -  

AOPP, kompetentných ministerstiev 

o  na projekte sa budú podieľať aj členské organizácie AOPP 

o  zodpovedný člen predsedníctva AOPP - Mária Lévyová 

o Projektové manažérky Mária Lévyová, Helena Valčeková 

 Projekt „Pacient a zdravotnícke pomôcky“ 

o  Príprava a distribúcia dotazníka pacientskym organizáciám prostredníctvom Survey Monkey 

o Projektový manažér Marica Laščeková.  

o Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - MLa 

 Projekt „Biosimilary“ - aktuálna téma 

o DT a PB - prieskum pacientov v problematike biosimilary.  

http://www.liekysrozumom.sk/


 

 

o Návrh spresneného rozpočtu v zmysle diskusie dodá PB.  

o DT je poverený komunikáciou s odborníkmi a inštitúciami s cieľom navrhnúť pravidlá a usmernenia 

používania biologicky podobných liekov v SR, ktoré budú rešpektovať záujmy, bezpečnosť a vedomosti 

pacientov 

o Projektová manažérka Petra Balážová  

o Zodpovedný člen predsedníctva AOPP – DT 

 Pracovné skupiny na pôde MZ SR v rámci plnenia legislatívnych úloh MZ v oblasti zdravotnej starostlivosti. 

Novela zákona 576/2004 Z.z. - poplatky v zdravotníctve, zavádzanie e-Health, budovanie pohotovosti      

a urgentov, zmeny v obhliadke mŕtvych, atď 

o  dôležité vysvetliť verejnosti rozdiel medzi urgentom a pohotovosťou 

o  možné očakávať stratifikáciu lôžok- akútne a chronické lôžka 

o  zodpovedný člen predsedníctva - ML 

 

K bodu 9 

 Návrh – členovia predsedníctva deklarovať konflikt záujmov podľa vzoru EPF 
o  ostáva v diskusii 

 Správy o činnosti a o hospodárení sa zjednodušia publikujú na web 

 PB pripraví aktualizovaný zoznam pacientskych organizácií v SR, ktoré nie sú členmi AOPP 

 PB osloví členské organizácie, aby prijali Etický kódex AOPP, ktorý bol schválený Valným zhromaždením dňa 
9.6.2017 a zároveň ho publikovali na svojich webových stránkach 

 ML navrhuje na budúci rok prípravu spoločenskej aktivity pod záštitou AOPP 
o  môže ísť o návrhy na voľbu  lekárov, ktorých prácu chcú pacienti oceniť  
o  členovia predsedníctva dodajú svoje ďalšie návrhy 

 

K bodu 10 

Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 6.9.2017   

A - Predsedníctvo schvaľuje 

A/1/4/2017 - Návrh programu zasadnutia.  

A/2/4/2017 - Petru Balážovú (PB) spísaním zápisnice zo zasadnutia, za overovateľa Dominika Tomeka. 

A/3/4/2017 – účasť MF na konferenciách podľa bodu 7. 

A/4/4/2017 – účasť ML na stretnutiach podľa bodu 7 a preplatenie cestovných nákladov. 

A/5/4/2017 – pripomienky z pripomienky k zákonu č. 363/2011Z.z. spracovala  za AOPP kancelária JUDr. Havrillu: 

A/6/4/2017 - náklady spojené s legislatívnou činnosťou v rámci pripomienkového konania budú pokryté z daru. 

A/7/4/2017 – suma vo výške 40-50 eur bude mesačne použitá na platenú reklamu na Facebook-u. 

A/8/4/2017 – ML a DT ako členovia „Komisie Ministerstva zdravotníctva SR pre tvorbu, implementáciu a revíziu 

štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov“. 



 

 

A/9/4/2017 – osobitné zasadnutie predsedníctva AOPP ohľadom financovania AOPP tak, aby sa zabezpečila 

udržateľnosť činností, aktivít a napredovania strešnej pacientskej organizácie. 

A/10/4/2017 – vzdelávací seminár AOPP v spolupráci s Pacient a liek v dňoch 24.-25.11.2017. 

A/11/4/2017 – schvaľuje spustenie projektu Biosimilary a otvorenie účtu na Survey Monkey. 

 

B. Predsedníctvo ukladá  

B/1/4/2017 – ML zjednodušiť Správu o hospodárení aj Správu o činnosti 

B/2/4/2017 – LS publikovať zjednodušené správy o hospodárení a o činnosti 

B/3/4/2017 - DT v spolupráci so SAZCH, OMD ako aj kompetentnými inštitúciami riešiť otázku dostupnosti novej liečby 

a dodať zápisy z doterajších stretnutí, ktoré následne LS publikuje. 

B/4/4/2017 - DT pokračovať v komunikácii s MZ SR v otázke účasti pacientov v rozhodovacích procesoch v liekovej 

politike – realizovať účasť zástupcov AOPP v odborných skupinách a komisiách už v rámci súčasne platnej legislatívy a 

potrebnej adaptácii štatútov a iných predpisov tak, aby bola účasť pacientov uspokojivo definovaná. 

B/5/4/2017 - EB pripraviť návrh emailu o doplnenie chýbajúcich informácií o členských organizáciách na webe AOPP 

ako aj žiadosť o zdieľanie aktivít členov. 

B/6/4/2017 – MLa preveriť možnosť spolupráce s SK Medom a OZ pre umierajúcich pacientov. 

B/7/4/2017 – MLa pripraviť a distribuovať dotazník o zdravotníckych pomôckach členom. 

B/8/4/2017 – LS/PM implemenovať tlačidlo „podporte nás“. 

B/9/4/2017 – DT preveriť možnosť usporiadať Pacient a liek 24.11.2017 a mimo priestorov SZU. 

B/10/4/2017 – DT komunikovať s odborníkmi a inštitúciami s cieľom navrhnúť pravidlá a usmernenia používania 

biologicky podobných liekov v SR, ktoré budú rešpektovať záujmy, bezpečnosť a vedomosti pacientov. 

B/11/4/2017 - PB pripraviť aktualizovaný zoznam pacientskych organizácií v SR, ktoré nie sú členmi AOPP 

B/12/4/2017 - PB osloviť členské organizácie, aby prijali Etický kódex AOPP, ktorý bol schválený Valným zhromaždením 

dňa 9.6.2017 a zároveň ho publikovali na svojich webových stránkach. 

B/13/4/2017 – PB poslať členom presedníctva prihlasovacie údaje do Survey Moneky. 

B/14/4/2017 – členovia predsedníctva uvažovať o spôsoboch financovania AOPP. 

B/15/4/2017 – členovia predsedníctva dodať návrhy na spoločenskú udalosť pod záštitou AOPP. 

 

C. Predsedníctvo berie na vedomie 

C/1/4/17 – správu o návšteve ML a DT v organizácii OMD SR 

 

K bodu 10 

Prítomní členovia predsedníctva AOPP počtom hlasov za 5, proti 0, zdržal sa 0 odsúhlasili návrh uznesenia. 

 

 



 

 

K bodu 12 

Mária Lévyová poďakovala všetkým zúčastneným za účasť. Ďalšie zasadnutie predsedníctva AOPP sa bude konať  

25.11.2017. 

 

 

Zapísala: Petra Balážová 

Dňa:  6.9.2017 

Overil:  Dominik Tomek 

Dňa: 

Predsedajúca: Mária Lévyová 

Dňa: 

 


