
Zápisnica 1/2019 

zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR 

 

Dátum: 12.2.2019 o 10:30 hod.  

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

Prítomní členovia Predsedníctva:, Mária Lévyová (ML), Dominik Tomek (DT); Ľubica Pilková (ĽP) 

Pozvaní: Petra Balážová (PB), Peter Marčan (PM) 

Ospravedlnení: Marica Laščeková (MLa), čestná prezidentka Eva Madajová (EM), Lucia Ballayová 

(LB), Helena Valčeková (HV),  

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa 
3. Schválenie programu 
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 6.12.2018 
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 – 31.5.2019 
8. Tretia celoslovenská konferencia AOPP 
9. Projekty AOPP – informácie o realizácii schválených projektov (zodpovední členovia 

predsedníctva) 
10. Návrh plánu činnosti AOPP na r. 2019 
11. Diskusia 
12. Návrhy na uznesenia 
13. Schválenie uznesení 
14. Záver 

 

K bodu 1 

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

je uznášaniaschopné, keďže sa zišlo v počte traja. Prizvaní boli Peter Marčan (PM) z Reputation N, 

Petra Balážová (PB),  Helena Valčeková (HV). 

 

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/1/7/2018 – A/5/7/2018 

B/1/7/2018 - B/4/7/2018 

 

 



K bodu 5: 

• ML predložila správu o hospodárení Predsedníctvu 
o Stav na účte k 12.2.2019  – 29 327,17 EUR 
o Stav na účte Lieky s rozumom k 12.2.2019 – 21 567,50 EUR 

 

K bodu 6: 

ML 

Mediálne stanoviská  

• Stanovisko pre ZdN- hodnotenie r. 2018 

• TV Markíza- pacientsky ombudsman 

• TA 3- nepodpísanie zmlúv ambulantných lekárov s VšZP 

•  Prevencie, skríningy - Nový Čas 

• Protetický štítok- reakcia pre média 

•  TV Markíza Reflex- zdr. pomôcky 

•  V spolupráci s NCZI-  el. recept- informácia pacientom 

•  List premiérovi- zákon  LTC 

• STV 1- ranné správy- potreba zákona LTC 

• App Day- ako predchádzať chrípke 

• List 2% za dane – banery- doručenie partnerom, uverejnené v časopise Sestra 
 

 

Účasť na konferenciách/seminároch/stretnutiach 

• Fundraisingový projekt – príprava s Miroslavou Fövenyes 
• Komora medicínske právo – stretnutie - list spolupráca poradenstvo v rámci kancelárie 

JUDr. Humenníka „Pacientsky ombudsman“ 
• Zasadnutie komory MVO - príprava harmonogramu činnosti r. 2019 
• Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou (ZPPH) - seminár  prednáška na tému 

pacientskeho poradenstva.   
• SKZL - pracovné stretnutie, možnosti spolupráce - dentálne dni 
• ÚSV ROS - konferencia participatívne politiky 
• HPI - možnosti rozvoja ďalšej spolupráce - prieskum verejnosti na tému umierania 

 

Legislatíva 

• Pripomienky k zákonu č. 578/2004 Z.z.  
• Pripomienky k vyhláške č. 435/ 2011Z.z. – spolupráca 
• Príprava Štatútu  LK 

 

DT 

•  25.-25. január 2019 – druhé kolo vzdelávacieho cyklu Dostupnosť liečby a liekov 

o  príprava komplexnej informácie pre predstavenstvo AIFP 

o  ešte 2 moduly (tretí – sa bude konať 15.-16. marca) + mediálna komunikácia 

o  certifikát – počas VZ AOPP 

o  príprava etického kódexu 



 

   

K bodu 7: 

• Doplňujúce voľby z dôvodu úmrtia PhDr. Romana Krivánka 

• Konanie dňa 31.5.2019  

 

K bodu 8: 

• Organizácia formou diskusných panelov 

• Potrebné zabezpečiť moderátorov jednotlivých panelov 

• Návrh: pozvať zástupcov jednotlivých politických strán – sobotný program 

• Priestory: predbežne Hotel Austria Vienna 

• PB osloviť hotel Bonbon (Petržalka) 

• Odborná porota: prof. Holomáň – predseda; Ľubica Pilková; Zuzana Fabiánová (ML preverí jej 

možnosti); Jarka Fajnorová (ML preverí); zástupkyňa/ ca  médií 

• Organizačný výbor: ML, HV, PB, DT, ĽP  

 

 

K bodu 9: 

• Poradenstvo 

o  Strejčková – ešte nemá zmluvu; zatiaľ zastrešuje ML 

o  Ďurčová – ukončenie  spolupráce k 1.2.2019 

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

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

o  komunikácia s pacientskymi organizáciami 

o  8.1. – účasť na seminári OZ Pre pacientov s pľúcnou hypertenziou 

• Projekt „Lieky s rozumom“ 

o  Prieskum 

o  feb., marec, apríl – výstupy k výsledkom prieskumu 

o  tvorba obsahu a komunikácia 

o Pokračovanie v  nastavenom režime do júna 2019 

• Národný projekt splnomocnenca  ÚV ROS – za AOPP „Stratégia dlhodobej starostlivosti“ 

o príprava 6 seminárov  VÚC- BB, BA, KE - po 50 ľudí.  

o  záverečná konferencia v Bratislave 6.6. 2019.  

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

• Legislatívna komisia 

o  schválenie štatútu Leg. komisie 

 

K bodu 10: 

• Schválený Harmonogram – príloha č. 1 
 



K bodu 11:  

• Návrh – stanoviť členské v AOPP – ML pripraví návrh 

• Predsedníctvo schválilo kampaň na 2% - zodpovedný PM 

• V mene predsedníctva – PB osloviť SACROP – komentár k svetovým dňom 

• Predsedníctvo neodsúhlasilo spoluprácu s Komorou pre medicínske právo – pacientsky 

ombudsman 

• Predsedníctvo schválilo štatút Legislatívnej komisie 

• Predsedníctvo schválilo nové členstvo AOPP-   SSOOR o.z. 

• VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia 
štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú 
dávku liečiva 

o AOPP – https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-
pripomienok?orderByType=desc&textPrip=doplatky&orderByCol=datumPrip&delta=
20&filter=1&cur=1 

o AOPP – príprava listu ministerke zdravotníctva 
o AOPP – príprava stanoviska 

 

K bodu 12: 

Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 12.2.2019   

 

A. Predsedníctvo schvaľuje 

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

A/4/1/2019 – Kampaň na 2%- využitie reklamy 

A/5/1/2019 – Štatút Legislatívnej komisie 

A/6/1/2019 – nového člena do AOPP- SSOOR o.z. 

 

B. Predsedníctvo ukladá  

B/1/1/2019 – ML pripraviť návrh na výber členského v AOPP – predložené na VZ AOPP dňa 31.5.2019 

B/2/1/2019 -  PB osloviť hotel Bonbón 

B/3/1/2019 – PB osloviť SACROP – komentár k svetovým dňom 

B/4/1/2019 – Príprava listu ministerke zdravotníctva ohľadom Vyhlášky č. 435/2011 

B/5/1/2019 – Príprava stanoviska AOPP k Vyhláške č. 435/2011 

 

C. Predsedníctvo berie na vedomie 

C/1/1/20019 – stav hospodárenia AOPP 

C/2/1/2019 – činnosť členov predsedníctva AOPP 

 

K bodu 13 

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

uznesení. 

 

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pripomienok?orderByType=desc&textPrip=doplatky&orderByCol=datumPrip&delta=20&filter=1&cur=1
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pripomienok?orderByType=desc&textPrip=doplatky&orderByCol=datumPrip&delta=20&filter=1&cur=1
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pripomienok?orderByType=desc&textPrip=doplatky&orderByCol=datumPrip&delta=20&filter=1&cur=1


K bodu 14 

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

AOPP bude 28. marca 2019 o 10:30. 

 

 

 

Zapísala: Petra Balážová 

Dňa:  12.2.2019 

Overil:  Dominik Tomek 

Dňa:                        

Predsedajúca: Mária Lévyová 

Dňa: 

 

 


