
Zasadnutie Valného zhromaždenia Asociácia na ochranu práv pacientov SR,  
ktoré sa konalo v Bratislave, Hotel Nivy, dňa 3.6.2022 

 
 

 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie pracovného predsedníctva 
3. Voľba zapisovateľa a overovateľov 
4. Schválenie programu 
5. Voľba mandátovej komisie a skrutátorov 
6. Voľba návrhovej komisie 
7. Voľba volebnej komisie 
8. Voľba predsedníctva AOPP 
9. Voľba revíznej komisie AOPP 
10. Kontrola plnenia uznesení Valného zhromaždenia AOPP, ktoré sa konaného dňa  

15.12.2021 
11. Správa o činnosti AOPP za obdobie od  15.12.2021. do 3.6.2022  
12. Správa o hospodárení AOPP za obdobie r.2021 
13. Správa revíznej komisie za rok 2021  
14. Zverejnenie výsledkov volieb Predsedníctva AOPP, Revíznej komisie AOPP  
15. Voľba prezidenta AOPP 
16. Voľba predsedu revíznej komisie 
17. Rôzne 
18. Diskusia 
19. Správa návrhovej komisie k prijatiu uznesenia 
20. Schválenie uznesení 
21. Záver 

 
Bod č. 1 – Otvorenie 
Rokovanie Valného zhromaždenia (ďalej len „VZ“) Asociácie na ochranu práv pacientov SR 
(ďalej len „AOPP“) otvorila a viedla PhDr. Mária Lévyová, prezidentka a štatutárna zástupkyňa 
AOPP. 
 
Bod č. 2 - Schválenie pracovného predsedníctva 
Za členov pracovného predsedníctva boli navrhnutí a schválení: 
- Mária Lévyová – prezidentka (ML) 
- Dominik Tomek – 1.viceprezident (DT) 
- Elena Marušáková – 2. viceprezidentka (EM) 
- Ľubica Pilková – členka predsedníctva AOPP (LP) 
- Zo zdravotných dôvodov sa nezúčastnil a ospravedlnil člen predsedníctva AOPP Juraj 

Bók (JB) 
 

Výsledok hlasovania: ........ 33– 0 – 0 

 



 

Bod č. 3 - Voľba zapisovateľa a overovateľa 

Za zapisovateľku bola navrhnutá a schválená Katarína Gavalcová. Overovatelia - Elena 
Marušáková, Alžbeta Lukovičová  
 
Výsledok hlasovania: ........ 33– 0 – 0 
 
Bod č. 4 - Schválenie programu 
Predložený návrh programu rokovania VZ  AOPP  bol schválený jednohlasne. 
 
Výsledok hlasovania: ..............33 – 0 – 0 
 
Bod č. 5 - Voľba mandátovej komisie 
Za členky mandátovej komisie boli navrhnuté a schválené Oľga Štefanická, Ľubica Pilková, 
Ľubica Kaiserová. Ľubica Kaiserová bola zvolená mandátovou komisiou za jej predsedu. 
Zasadnutia VZ AOPP sa osobne alebo na základe poverenia  na zastupovanie zúčastnila 
nadpolovičná väčšina členov, t.j. VZ AOPP bolo počas celého konania zasadnutia uznášania 
schopné. 
Na VZ AOPP bolo pozvaných 45 zástupcov riadnych členských organizácií AOPP. VZ sa 
zúčastnilo 31 riadnych členských organizácií AOPP, z toho zástupcovia 10 organizácií dalo 
poverenia delegátom členských organizácii na zastupovanie a 2 boli z Predsedníctva AOPP 
(EM, DT). 
 
Výsledok hlasovania: ......... 33 – 0 – 0 
 
Bod č. 6 - Voľba návrhovej komisie  
Za členky návrhovej komisie boli navrhnuté a schválené Zoja Camberová, Alžbeta Lukovičová, 
Jarmila Fajnorová. 
Za predsedníčku návrhovej komisie bola zvolená Jarmila Fajnorová. 
 
Výsledok hlasovania: ...........33 – 0 – 0 
 
Bod. č. 7 - Voľba volebnej komisie 
Za členky volebnej komisie boli navrhnuté a schválené Slávka Gorná, Mária Tomová, Iveta 
Makovníková. Slávka Gorná bola zvolená volebnou komisiou za jej predsedu. 
 
Výsledok hlasovania: ...........33 – 0 – 0 
 
Bod. č. 8 – Voľba predsedníctva 

- Do predsedníctva sa volí 5 kandidátov, ktorí si po zvolení volia prezidenta a 2 
viceprezidentov. 

- Funkčné volebné obdobie orgánov AOPP je štvorročné (2022-2026). 
Mária Lévyová pred voľbou informovala, že na volebnom lístku, na ktorom sú uvedení 7 
kandidáti je potrebné označiť najviac 5 kandidátov a to krúžkovaním čísla. Ak bude 
zakrúžkovaný väčší počet, hlas je neplatný. Kandidát je zvolený za člena predsedníctva ak získa 
nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov valného zhromaždenia. V prípade, ak v 
prvom kole počet zvolených kandidátov je nižší ako počet členov predsedníctva určený  



stanovami,  nasleduje  druhé  kolo  volieb,  v ktorom  sa  volia  členovia predsedníctva na 
neobsadené miesta. V druhom kole sa voľby môžu zúčastniť aj kandidáti, ktorí kandidovali v 
prvom kole. 
Kandidáti, ktorí nebudú zvolení do predsedníctva budú vedení následne ako náhradníci a to 

v poradí podľa získaných počtov hlasov.  

- Každý z kandidátov podľa poradia na volebnom lístku odprezentoval Projekt ďalšieho 
rozvoja AOPP v súlade s platným Volebným poriadkom AOPP. 

 
Prítomní následne vložili hlasovací lístok do boxu na to určeného a označeného „Voľba 
predsedníctva“. Po odovzdaní všetkých hlasovacích lístkov box prevzala volebná komisia, 
ktorá sa odobrala spočítať hlasy. 
 
Bod. č. 9 – Voľba Revíznej komisie 

- Do Revíznej komisie (RK)  AOPP volí členov VZ AOPP. Zvolená RK si volí svojho 
predsedu.  

Mária Lévyová pred voľbou informovala, že na volebnom lístku, na ktorom sú uvedení 4 
kandidáti je potrebné označiť najviac 3 kandidátov a to krúžkovaním čísla. Ak bude 
zakrúžkovaný väčší počet, hlas je neplatný. Kandidát je zvolený za člena revíznej komisie ak 
získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov valného zhromaždenia. V prípade, ak 
v prvom kole počet zvolených kandidátov je nižší ako počet členov revíznej komisie určený  
stanovami,  nasleduje  druhé  kolo  volieb,  v ktorom  sa  volia  členovia revíznej komisie na 
neobsadené miesta. V druhom kole sa voľby môžu zúčastniť aj kandidáti, ktorí kandidovali v 
prvom kole. 

- Prítomní následne vložili hlasovací lístok do boxu na to určeného a označeného „Voľba 
revíznej komisie“. Po odovzdaní všetkých hlasovacích lístkov box prevzala volebná 
komisia, ktorá sa odobrala spočítať hlasy. 

 
 
Bod č. 10 – Kontrola plnenia uznesení Valného zhromaždenia AOPP, ktoré sa konalo dňa 
15.12.2021 

Uznesenia z Valného zhromaždenia AOPP zo dňa 15.12.2021 

 
B – VZ AOPP ukladá: 
B/1/1/20201 –  Predsedníctvu a kancelárii prípravu VZ AOPP na rok 2022 máj/jún 

B/2/1/2021 – Revíziu účtovných a ostatných dokladov za r. 2021 pred konaním VZ AOPP v r. 

2022 

B/3/1/2021 – Štatutárnym orgánom členských organizácii do 30.4.2022 doručiť kancelárii 

AOPP návrhy kandidátov do orgánov AOPP - voľby  predsedníctva a RK AOPP. 

B/4/1/2021 –  Predsedníctvu AOPP a kancelárii do 30. 5.2022. pripraviť kandidátky na voľby 

do orgánov AOPP  

B/5/1/2021 – Kancelárii AOPP do 15.1.2022. vyhotoviť zápisnicu z VZ AOPP zo dňa 

15.12.2021 (KG)  

B/6/1/2021 – Overiť do 30.1. 2022 zápisnicu z VZ AOP zo dňa 15.12.2021.(EM)  

B/7/1/2021 – Zaslať overenú zápisnicu z Valného zhromaždenie riadnym členom AOPP 



Uznesenia Valného zhromaždenia AOPP, ktoré sa konalo 15.12. 2021 boli splnené 
 
Bod č. 11 – Správa o činnosti AOPP za obdobie od  15.12.2021 – 3.6.2022 
Bola predložená delegátom VZ AOPP a schválená.  
 
Výsledok hlasovania: ............. 33– 0 – 0 
 
Bod č. 12  – Správa o hospodárení AOPP za obdobie r. 2021.  
Správa o hospodárení za r. 2021 bola predložená delegátom VZ AOPP. Revízna komisia urobila 
revíziu účtovníctva za r. 2021.  
 
Výsledok hlasovania: ...............33 – 0 – 0 

 
Bod č. 13 – Správa revíznej komisie za rok 2021 
Bola predložená delegátom VZ AOPP a schválená. 
  
Výsledok hlasovania: ............. 33– 0 – 0 
 
Bod č. 14 – Zverejnenie výsledkov volieb predsedníctva AOPP, revíznej komisie AOPP 
Predsedníčka volebnej komisie predniesla výsledky volieb predsedníctva AOPP: 
Počet vložených hlasovacích lístkov: 33 
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 
 
Počty získaných hlasov: 

Mária Lévyová: 33 hlasov 

Elena Marušáková: 32 hlasov 

Katarína Kafková: 30 hlasov 

Miroslava Fövenyes: 31 hlasov 

Veronika Ivančíková: 27 hlasov 

Dominik Tomek: 8 hlasov 

Hana Vrabcová: 2 hlasov 

 

Predsedníčka volebnej komisie predniesla výsledky volieb revíznej komisie AOPP: 

Počet vložených hlasovacích lístkov: 33 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 

 

Počty získaných hlasov: 

Jarmila Fajnorová: 33 hlasov 

Alžbeta Lukovičová: 33 hlasov 

Tatiana Lekárová: 25 hlasov 

Martin Brilla: 8 hlasov 

 
Bod č. 15 – Voľba prezidenta AOPP 
Novo zvolení členovia predsedníctva AOPP si spomedzi seba zvolili: 

- Prezidentku – Máriu Lévyovú,  
- 1.viceprezidentku – Elenu Marušáková a  
- 2. viceprezidentku – Katarínu Kafkovú. 

 



Bod č. 16 – Voľba predsedu revíznej komisie 
Novo zvolení členovia revíznej komisie AOPP si spomedzi seba zvolili predsedníčku a to Jarmilu 
Fajnorovú. 
 
Bod č. 17 - Rôzne 

- DT sa poďakoval za prácu v predchádzajúcich obdobiach a zaželal novozvolenému 
predsedníctvu úspešné obdobie. Plánuje sa viac venovať OZ AURA, práci na 
akademickej pôde a naďalej bude podporovateľom AOPP. 
 

Bod č. 18– Diskusia 
- EM – poďakovala predchádzajúcim členom predsedníctva DT, ĽP a Jurajovi Bókovi za 

spoločný čas. Poďakovala prítomným za dôveru.  
- ML- informovala o potrebe vzdelávania pacientskych organizácii a pacientov v oblasti 

zmien v liekovej politiky, kategorizácie siete nemocníc a najmä o potrebe presadiť 
prísľub v programovom vyhlásení vlády, v ktorom sa zaviazali zabezpečiť nezávislé 
financovanie pacientskych organizácií. 

 
Bod č. 19 – Správa návrhovej komisie k prijatiu uznesenia 
 
Návrhová komisia odovzdala Kataríne Gavalcovej ako zapisovateľke nasledujúce uznesenia: 
 
A - VZ AOPP schvaľuje: 
A/1/1/2022 – členov pracovného predsedníctva – Máriu Lévyovú, Dominika Tomeka, Elenu 
Marušákovú, Ľubicu Pilkovú 
A/2/1/2022 – za zapisovateľku VZ AOPP Katarínu Gavalcovú a overovateľky- Elenu 
Marušákovú, Alžbetu Lukovičovú,  
A/3/1/2022 – predložený program VZ AOPP 
A/4/1/2022 – členky mandátovej komisie a skrutátorky VZ AOPP - Ľubicu Kaiserovú- predseda, 
Oľgu Štefanickú, Ľubicu Pilkovú 
A/5/1/2022 – členov návrhovej komisie VZ AOPP -  Jarmilu Fajnorovú- predseda,  Alžbetu 
Lukovičovú,  Zoju Camberovú 
A/6/1/2022 – členov volebnej komisie VZ AOPP - Slávku Gornú – predseda, Máriu Tomovú, 
Ivetu Makovníkovú 
A/7/1/2022 –  členov predsedníctva VZ AOPP - Mária Lévyová, Elena Marušáková, Katarína 

Kafková, Miroslava Fövenyes, Veronika Ivančíková 

A/8/1/2022 –  Správu o činnosti AOPP za obdobie od 15.12.2022 do 3.6.2022  
A/9/1/2022 –  Správu Revíznej komisie AOPP 
A/10/1/2022 –  Správu o hospodárení AOPP za obdobie r.2021 
  
B – VZ AOPP ukladá: 
B/1/1/2022 –  Predsedníctvu zvolenie členov, prezidenta a viceprezidentov AOPP na VZ AOPP 
B/2/1/2022 –  Revíznej komisii AOPP revíziu účtovných a ostatných dokladov za r. 2022 pred 
konaním VZ AOPP v r. 2023 
B/3/1/2022 –  zapisovateľke Kataríne Gavalcovej  do 15.6.2022. vyhotoviť zápisnicu z VZ 
AOPP zo dňa 3.6.2022  
B/4/1/2022 – Overiť do 30.6. 2022 zápisnicu z VZ AOP zo dňa 3.6.2022 (EM, AL)  
B/5/1/2022 – Zaslať overenú zápisnicu z Valného zhromaždenie riadnym členom AOPP 



  
 
 


