
Zápisnica 3/2021 

zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR 

 

Dátum: 30.03.2021 o 14:00   
Miesto: konferenčný video hovor - skype 
Prítomní členovia Predsedníctva:, Mária Lévyová (ML), Dominik Tomek (DT), Juraj Bók (JB), Ľubica 
Pilková (LP), Elena Marušaková(EM) 
Pozvaní: Helena Valčeková (HV), Katarína Gavalcová (KG) 

Ospravedlnení: Jarmila Fajnorová (JF) 

1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa 
3. Schválenie programu 
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 25.02.2021  
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 

predsedníctva 
7. 20 výročie založenia AOPP – realizácia návrhov (uzn. predsedníctva z 26.1.2021)  
8. Pandemická situácia- priority a aktivity členov predsedníctva AOPP 
9. Projekty AOPP –projekty schválené predsedníctvom a ich realizácia 
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 - 5   
 
K bodu 2 
Za zapisovateľku bola schválená Katarína Gavalcová (KG) 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:  

B/1/2/2021 , B/2/2/2021 , B/3/2/2021   
Plní sa priebežne: 

A/4/1/2021, A/7/1/2021, A/5/2/2021  

 

 
 
 
 



K bodu 5: 

• ML informovala Predsedníctvo o stave a čerpaní finančných prostriedkov na účtoch AOPP 
k 30.3.2021: 

o Stav na účte AOPP k 30.03.2020 – 58 705,43 Eur. 
o Stav na účte Lieky s rozumom k 30.03.2020 – 5 326,00 Eur.  

 

K bodu 6: 

ML: 

o Projekt: Vzdelávanie pacientov o problematike odvrátiteľných úmrtí. AOPP v  spolupráci 
s Novartis- vytvorenie PAB zo zástupcov pacientskych organizácií, ktorého , cieľom je 
diskutovať o otázke vzdelávania pacientov v oblasti „odvrátiteľných úmrtí“. 25.3. 2021 (PAB) 
prvé stretnutie.  Ďalšie budú v apríli – máji(e-learning tool’s). Predstavenie ideového zámeru 
vzdelávania pacientov v oblasti „odvrátiteľných úmrtí“. Odborná prednáška „Prečo je dôležité 
hovoriť o odvrátiteľných úmrtiach? / MUDr. Anna Vachulová, NÚSCH, a.s. Bratislava“  

o Pracovné stretnutie Johnson & Johnson - vyhodnotenie doterajšej spolupráce a možnosti 
rozvoja vzájomnej spolupráce v oblasti podpory vzdelávania pacientov, pacientskych 
organizácii( ML, DT) 

o  MF - verejná  diskusia k podpore odolnosti – plán obnovy a rozvoja. Vysvetlenie základných 
princípov na čo je možné použiť finančné zdroje v rámci rozvoja infraštruktúry a ďalšie 
možnosti čerpania finančných zdrojov v rámci fondov EÚ.  

o MZ SR, MPSVaR, MF, kancelária EK v SR - okrúhly stôl k návrhom plánu rozvoja obnovy 
a vysvetlenie základných princípov pri tvorbe zákona na podporu rozvoja zdravotníctva 
a sociálnej sféry za účasti zástupcov organizácii , pôsobiacich v oboch sektoroch 

o Pracovné stretnutie UCB - hľadanie možnosti podpory pacientskych organizácii a pacientov 
v rámci rozvoja vzájomnej spolupráce. Diskusia o potrebe zmien v liečbe detských pacientov  
(ML, EM)  

o Via Iuris - predstavenie portálu, ktorý bol zriadený za účelom podpory občianskej spoločnosti. 
Môžu ho využívať organizácie v rámci občianskeho sektora na petície, zber podpisov pri 
podávaní hromadných pripomienok k zákonom 

o Americká obchodná komora v SR (AmCham)- online okrúhly stôl k plánu obnovy a rozvoja za 
účasti odborníkov z rezortov zdravia a sociálnej starostlivosti a zástupcov ministerstiev.  

o ÚSV ROS - rokovanie Odbornej projektovej rady k národnému projektu „Kvalitnejšie verejné 
politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“, ktorého súčasťou je 
prezentácia výsledkov výskumu MNO a OS a odporúčaní garantov jednotlivých sektorových 
rád. Odprezentované, že pacientske organizácie mali minimálnu ochotu zapojiť sa do projektu- 
zber údajov prostredníctvom dotazníka. Ťažko sa dá vytvoriť objektívny obraz o ich činnosti 
a problémoch.  

o Pracovné stretnutie s AIFP - za účelom koordinácie postupov v rámci pomoci pacientskym 
organizáciám pri zlepšovaní dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ktorá bola počas pandémie 
orientovaná na akútnu zdravotnú starostlivosť a telemedicínu. (ML, DT)  

o Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Pripomienkovanie v spolupráci s odborníkmi 
v oblasti zdravotníctva, IT a sociálnej sfére.  AOPP vznieslo 9 zásadných pripomienok:  
„Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť 1) Cieľom je vytvoriť modernú, dostupnú 
a efektívnu sieť nemocníc. Upozorňujeme na to, že modernizáciu siete nemocníc a rozvoj 
poskytovateľov všeobecnej starostlivosti pre dospelých, deti a dorast nie je možné dosiahnuť 
bez optimalizácie siete poskytovateľov na ktorej musia participovať poskytovatelia aj 
prijímatelia zdravotnej starostlivosti- pacienti. Až na základe výsledkov by sa malo rozhodnúť 
o alokácií 1,1 miliardy eur do rozvoja nemocničnej a ambulantnej infraštruktúry. 
Optimalizovaná a obnovená sieť nemocníc, odhliadnuc od formy vlastníctva by mala umožni 



efektívnejšie alokovať zdroje v celom systéme zdravotnej starostlivosti a dosahovať 
efektívnejšie využívanie nákladov na kvalitnejšiu, dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú pacientom v dlhodobom časovom horizonte.“ 

o Príprava podkladov na získanie dát od zdravotných poisťovní v rámci odloženej zdravotnej 
starostlivosti ( r. 2019, r. 2020).  Komunikácia so zdravotnými poisťovňami a príprava 
podkladov na .prezentáciu dát smerom k verejnosti a kompetentným orgánom. Príprava TS 
a TB na 13.4.2021. Komunikácia s prezidentskou kanceláriou a MZ SR.  

 
Médiá:  

o Pravda- vyjadrenie k vakcinácii Sputník V-  považujeme za jediný zodpovedný postup takúto 
populáciu očkovať riadne preverenými, otestovanými a schválenými vakcínami( DT, EM, ML) 

o  ZdN- hodnotenie ročného pôsobenia ministra zdravotníctva 
o List ministrovi a tlačová správa- AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie 

problémov v ambulanciách prvého kontaktu. Odpoveď  ministra nebola doručená.  
Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/aopp-ziada-ministra-zdravotnictva-o-
urychlene-riesenie-problemov-v-ambulanciach-prveho-kontaktu 

o STV- Reportéri- predčasné úmrtia, poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas pandémie 
Viac na: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15230#266 

o TV JOJ- spokojnosť pacientov s poskytovanou nemocničnou zdravotnou starostlivosťou sa 
zlepšila- hodnotenie poistencami ZP Dôvera za r. 2020. Príčinami sú uvedomenie si 
náročnosti práce zdravotníkov, menej pacientov v nemocniciach, viac času na pacientov 

o  STV 1 spravodajstvo- dostupnosť zdravotnej a ambulantnej starostlivosti 
o  Rádio Vlna- liekové závislosti a pomoc pacientom 

o Sita- zmena ministra „ Považujete to za dobré alebo zlé riešenie v aktuálnej pandemickej 
situácii a bude to mať dopady na pacientov  

o  RTVS pre zahraničných poslucháčov- očkovanie pacientov s chronickými a onkologickými 
chorobami  

o  Stanovisko AOPP k odbornému usmerneniu o triaži pacientov.  
Viac na : https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/stanovisko-asociacie-na-ochranu-prav-
pacientov-sr-k-schvaleniu-odborneho-usmernenia-o-triazi-pacientov 

o STV- ranné správy – k plánu obnovy a rozvoja a diskriminácii pacientov a poskytovateľov 
o  TB – AOPP, ANS,ASL k plánu obnovy 

Viac na: https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/plan-obnovy-zdravotnictva-priniesol-
sklamanie-podla-levyovej-je-diskriminacny-pre-ludi-z-mensich-miest/ 

               

DT:  

o Viceprezidenti (DT, EM)  pripravili stanovisko k vakcinácii pacientov – COVID 19 so žiadosťou 
o zaradenie AOPP do pracovnej skupiny MZ k pripravovanej vakcinácii- Odpoveď nebola 
doručená  

Viac na: https://aopp.sk/clanok/pripomienky-aopp-k-narodnej-vakcinacnej-strategii-za-ucelom-
ockovania-proti-ochoreniu-covid-19-v-podmienkach-sr 
 Viac na: https://aopp.sk/clanok/navrh-europskeho-konsenzu-pacientov-v-oblasti-prevencie-
ockovania 

o Memorandum k očkovaniu proti COVID-19 v mene chronických pacientov- Odpoveď nebola 
doručená  

Viac na: https://aopp.sk/clanok/memorandum-k-ockovaniu-proti-covid-19-v-mene-chronickych-
pacientov 

o Stanovisko AOPP k používaniu neregistrovaných vakcín v SR(DT, ML).  
Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/stanovisko-aopp-k-pouzitiu-
neregistrovanych-vakcin-na-slovensku 
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Spolupráca na  materiáli Pripomienky k návrhu Zákona o Národnom inštitúte pre hodnotu a 
technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

 Akadémia pacienta AOPP a SZU, 14.04.2021 on line/WEBEX „Účasť pacientov pri regulácii 
nákladov na lieky“  Pacienti v rozhodovacích procesoch (EM) 

  aktívna účasť na konferencii Českej dermatologickej spoločnosti 26.2.2021 (700 účastníkov) 
s prezentáciou „Prečo neliečime, keď máme všetko čo potrebujeme“ aj s predstavením 
aktivít AOPP

  Virtuálny míting s vakcinačnou skupinou AIFP s predstavením aktivít AOPP v oblasti 
očkovania – triáda očkovania COVID – chrípka – pneumokoky

  virtuálny míting „Healthcare in CEEC“ – EFPIA a pacientske organizácie EÚ
  On line streaming na webe MARKÍZA – VIZIONÁRI – je očkovanie cesta k normálnemu životu. 

Diskutovali Tomek AOPP, Krajčí MZ SR, Krčméry a Čekan odborníci, Pálešová AIFP. Dôratzne 
za AOPP pripomenutá potreba očkovania chronických pacientov  zároveň potreba plánovania 
ako dobehnúť odloženú ZS

  16.3.2021 účast na diskusii o očkovaní chronických pacientov s Prof. Jaseňákom a ďalšími

EM:  

o Stanovisko AOPP k používaniu neregistrovaných vakcín v SR(DT, ML).  
Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/stanovisko-aopp-k-pouzitiu-
neregistrovanych-vakcin-na-slovensku 

o Pripomienky k LP/2021/103 Zákon Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 
Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ( Čl. IV  ods. 4) 
„Návrhy pri tvorbe Národných registrov sú  v rozpore so zásadami spracúvania osobných 
údajov určených v zákone č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov. Z predloženého 
znenia je zrejmé, že ani jedna z týchto zásad nie je dodržaná. Nie je zrejme ani za akým účelom 
budú tretie strany získavať údaje, ako budú následne využívané, akú ochranu a garanciu pred 
ich zneužitím majú prijímatelia zdravotnej starostlivosti, keďže ide o citlivé údaje, ktoré tretie 
strany nezaväzujú mlčanlivosťou, zákonnými úpravami, ktoré by zaručili bezpečnosť 
prijímateľom zdravotnej starostlivosti a poistencom jednotlivých zdravotných poisťovní“ 

- Pracovného stretnutia( online ) k vzneseným pripomienkam sa zúčastnili ( JB, ML)  
- Poukázali na možnosť zneužitia údajov. Za NCZI bolo prezentované, že Úrad na ochranu 

osobných údajov akceptuje návrh, že je v súlade so Zákonom č. 153/2013 Z. z. o národnom 
zdravotníckom informačnom systéme. Po vzájomnej dohode boli pripomienky 
preklasifikované na obyčajné. Zápis z rokovania bude doručený zápis.   

o Pripomienky k návrhu Zákona o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
„Navrhujeme celý zákon stiahnuť  a prepracovať, návrh zákona opomína potreby pacientov 
a zavádza novú bariéru, ktorá bez doplnenia jasných a konkrétnych postupov pacientom ešte 
viac zneprístupní  už aj tak chýbajúcu liečbu a prevenciu na Slovensku. 

Trváme na tom, aby pri prepracovaní návrhu zákona boli prítomní aj zástupcovia pacientov 
a nami delegovaní odborníci.“ 

 
K bodu 7:  
     
Európska charta pacientov Európsky deň za práva pacientov- 18. 4.2020- 20 výročie založenia AOPP  

• sprievodné podujatia tlačová správa ( prierez významných aktivít AOPP) DT doručil materiály 

https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/stanovisko-aopp-k-pouzitiu-neregistrovanych-vakcin-na-slovensku
https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/stanovisko-aopp-k-pouzitiu-neregistrovanych-vakcin-na-slovensku


•  tlačová správa (upozornenie na úspechy a problémy pacientskych organizácii, nadväznosť na 
PVV pre oblasť zdravotníctva ) 

•  Nosná téma „ Práva pacientov a ich postavenie“   

• výroba banera web a fb a videí (predsedníctvo, partneri, členovia)  

•  oslovenie prezidentky  SR so žiadosťou o prijatie (oboznámenie s činnosťou a požiadavkami 
pacientov) - oslovená prezidentská kancelária. Doručený list a opakovane zamietnutá žiadosť 
o prijatie kvôli pracovnej zaneprázdnenosti. Prezidentská kancelária doručila mail v ktorom 
uviedli, že p. prezidentka presadzuje zmeny v očkovaní rizikových skupín pacientov. Následne 
boli doručené ďalšie návrhy AOPP zamerané na oblasť zlepšovania dostupnosti zdravotnej 
starostlivosti.  

• oslovenie so žiadosťou o prijatie novovymenovaného ministra 

• mimoriadny newsletter 
Zodpovední: predsedníctvo AOPP, LB 

 

 
K bodu 8: 

       Pandemická situácia- priority a aktivity členov predsedníctva AOPP 

• v rámci poradenstva pribudlo telefonátov kvôli zníženiu dostupnosti zdravotnej starostlivosti 
a liečby a zhoršenému prístupu k vakcinácii chronicky chorých pacientov  

• nespokojnosť s odborným a etickým prístupom zdravotníkov 

• nejasné podmienky v rámci vakcinácie a výklad vyhlášky - prihlásenie náhradníkov za radov 
pacientov 

• potreby aktualizácie informácii na web AOPP( DT, EM)   

• zanedbanie zdravotnej starostlivosti o nekovidových pacientov aj v prípade akútneho zhoršenia 
zdravotného stavu u chronických pacientov, sociálne  ohrozenie pri zhoršovaní zdravotného stavu 
pacientov počas dlhodobých PN, ktoré sú aj následkom odkladania operačných výkonov a 
plánovanej zdravotnej starostlivosti. Uvedomujeme si kritickú situáciu v našom zdravotníctve, 
preto sme požiadali zdravotné poisťovne o dáta , aby sme vedeli  presadzovať a obhajovať  práva 
pacientov s chronickými ochoreniami, prípadne tých, ktorí už takmer rok čakajú na diagnostiku, 
operačné zákroky a liečbu 
o  príprava podkladov na TB „ Odložená zdravotná starostlivosť počas pandémie COVID-19“ na 

základe dát po oslovení ZP  
o  TB je možné zorganizovať v online prostredí, aby bolo možné médiám prezentovať výsledky. 

Účasť prezidentka a viceprezidenti(DT, ML)   
o  potrebné je poukázať na nárast úmrtnosti u nekovidových pacientov 
o  nadviazať na PVV( možnosť absolvovať operačné výkony v zahraničí, keď v SR ich nebude 

možné zabezpečiť 
o  žiadať o stanovisko a riešenia ministra zdravotníctva, zdravotné poisťovne, poskytovateľov za 

akých podmienok vedia dobehnúť  ročný sklz v poskytovaní zdravotnej starostlivosti? 

• členovia predsedníctva sa zamerajú aj počas pandemického obdobia na rozvoj aktivít, ktoré budú 
prospešné pre napĺňanie cieľov AOPP v oblastiach - poradenskej, edukačnej, legislatívnej 
a podpornej tak, aby sa minimalizovali  dopady pandémie na pacientov s inými diagnózami, ako 
COVID 19. Uvedomujeme si kritickú situáciu v našom zdravotníctve, preto sme požiadali 
zdravotné poisťovne o dáta , aby sme vedeli  presadzovať a obhajovať  práva pacientov 
s chronickými ochoreniami, prípadne tých, ktorí už takmer rok čakajú na diagnostiku, operačné 
zákroky a liečbu 

• viceprezidenti AOPP majú aj naďalej  záujem participovať na príprave  vakcinačnej stratégie 
v rámci pracovnej skupiny, ktorá má byť kreovaná na pôde MZ. Pribúdajú otázky a podnety 
pacientskych organizácii, ktorých členovia  nevedia či vakcinácia v prípade ich ochorenia je / nie 
je pre nich  vhodná, či sa neskomplikuje ich ochorenie. Mali sme prísľub št. tajomníka, že budeme 
prizvaní na rokovania k vakcinácii. AOPP od decembra neobdŕžala odpoveď na návrhy 



viceprezidenta DT, ktoré boli podporené predsedníctvom. Zatiaľ sme obdržali zo strany MZ 
Komunikácia s vakcinačnou skupinou AIFP priebežne prebieha, zodpovedný viceprezident DT 
koordinuje aktivity v rámci stratégie „triáda očkovania – COVID + chrípka + pneumokoky“ 

•  potreba psychologickej podpory  
 
K bodu 9: 
 

Projekty na r. 2021 

Aktuálne projekty, ktoré sú realizované v súlade s harmonogramom (uzn. A/4/1/2021 
z 26.1.2021, bod 9)  

Realizované projekty marec  2021:    

Európsky deň za práva pacientov - 18. 4.2020 - 20 výročie založenia AOPP  
Zodpovední: predsedníctvo AOPP, LB 
 

5. Celoslovenská pacientska konferencia – Téma „ Práva Pacientov“  
Zodpovední: predsedníctvo AOPP- pokračuje 

 
Právna poradňa pacientom 
 

• Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti, 
zverejňovanie aktuálnych opatrení  ku COVID 19: https://aopp.sk/poradna/koronavirus-aktualne-
informacie-prijate-opatrenia 

Zodpovední:  ML, predsedníctvo AOPP - pokračuje 
 
Legislatívna komisia 
 

• založená v súlade so štatútom AOPP schváleným predsedníctvom ( predseda- Lévyová, 
podpredseda – Okenica, členovia predsedníctva, partneri a hostia prizvaní v súlade so zmenami 
a prípravami právnych predpisov, ktoré sa počas pandémie prijímajú v núdzovom režime )  

Zodpovední: predsedníctvo AOPP – pokračuje( viď činnosť členov predsedníctva AOPP)  
 

AOOP a členské organizácie partneri MZ v oblasti liekovej politiky   
 

• Pozorovatelia v kategorizačných komisiách MZ SR, revízia úhrad cien liekov- pre predsedov 
a prezidentov členských pacientskych organizácii 

• Príprava projektu v rámci pacientskej akadémie vzdelávania a v súlade s PVV „Vláda SR navrhne 
vykonať revíziu ceny liekov len po prediskutovaní s odbornými spoločnosťami a pacientskymi 
organizáciami.“ 

• Mesačný monitoring kategorizácie 

• Potrebné zintenzívniť spoluprácu s pacientskymi organizáciami, ktoré sú piliermi v oblasti  činnosti 
AOPP pri napĺňaní cieľov   

• Za účelom mapovania požiadaviek vzdelávania je možné  roztriediť pacientske organizácie (návrh 
ML.)  do skupín podľa diagnóz- rozvíjať online vzdelávanie a stretnutia 

Zodpovední: DT,  predsedníctvo AOPP 
 

 
 
 

https://aopp.sk/poradna/koronavirus-aktualne-informacie-prijate-opatrenia
https://aopp.sk/poradna/koronavirus-aktualne-informacie-prijate-opatrenia


 
Vytvorenie fondu na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácii 
 

• Ide o nový návrh projektu, ktorého cieľom by bola finančná podpora členských pacientskych 
organizácii v rámci organizovania vzdelávacích aktivít. V rámci projektu sú vyčlenené finančné 
prostriedky na vytvorenie fondu( z 2% z dani) v rámci rozpočtu AOPP 

Zodpovední: ML,  predsedníctvo AOPP 

Prieskum zameraný na dostupnosť zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19 a návrhy na  
nové formy poskytovania zdravotnej starostlivosti za účelom zachovania a zlepšovania jej 
dostupnosti pacientom- nadviaže na na TB „ Odložená zdravotná starostlivosť počas pandémie COVID-
19“ 
Zodpovední: DT,  predsedníctvo AOPP  
 

Projekt „Lieky s rozumom" 

• Pokračuje štvrtý rok. Téma liekovej závislosti-  podpora MZ SR v r. 2020, Realizovaný v online 
prostredí fb. portál https://www.liekysrozumom.sk/ 

Zodpovední: ML, PM,   predsedníctvo AOPP – podpora  projektu končí v marci, bude naďalej udržiavaný 

kvôli návštevnosti portálu a záujmu médií.  

Projekty MZ SR 
 

• Projekt „Štandardné diagnostické a terapeutické postupy – MZ“- pokračuje  
- V marci zasadnutia komisie odsúhlasených 38 diagnostických a terapeutických štandardov  

Zodpovedný: ML- pokračuje  
Zodpovedný: ML- pokračuje  

• Projekt „Postupov pre výkon prevencie (PpVP)- MZ SR- pokračuje  
- V marci zasadnutia komisie odsúhlasených 24 štandardov v rámci preventívnych postupov 
- Svoju činnosť ukončil prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH predseda oboch  komisii, odborný 

garant Národného projektu, zástupca Odborného projektového tímu  
 

Zodpovedný: ML- pokračuje  
 
Projekty občiansky sektor- komora MVO, ÚSVROS 
 

• Projekt „ Výskum MVO“- ÚSVRO- participácia pacientskej platformy pri tvorbe zdravotníckych 
politík 
Zodpovedný: ML- pokračuje  

• Komora pre mimovládne neziskové organizácie ( MNO členstvo)  
Zastúpenie: ML, EM,   

• Rady vlády SR pre MNO ( kreovaná v rámci ÚSV ROS, predseda rady minister vnútra- členstvo)  
Zastúpenie: ML, EM( menovanie pri zastupovaní)- pokračuje  

 
VÚC Bratislava- tematická komisie Rady partnerstva „Zdravotníctvo“ 

• Príprava projektov rozvoj zdravotnej infraštruktúry na r. 2021-r.2027 

Zodpovedný: ML- pokračuje  
 
 
 

https://www.liekysrozumom.sk/


 
Mediálne aktivity  

• V rámci mediálnych a PR aktivít je potrebné sa zamyslieť aj nad cielenými mediálnymi kampaňami, 
tlačovými správami,  ktoré vychádzajú z činnosti AOPP, návrhov v PVV pre oblasť zdravotníctva. 
Bolo by vhodné, aby svojimi príspevkami prispievali na stránkach AOPP členovia predsedníctva 

• Významné pamätné dni pre pacientov – fb. stránka ( v súlade s mesačným harmonogramom)  

• Technická úprava webovej stránky ( do 900 eur.) 

• Sledovanie návštevnosti stránok a mediálnych výstupov 

• Newsletter AOPP 
Zodpovední: predsedníctvo AOPP, HV,  LB, PB - pokračuje  
 

Projektová,  analytická činnosť, fundraising,  

• Potrebné zvážiť možnosť spolupráce s projektovými manažérmi, ktorí by vedeli vyhľadávať 
projekty zverejňované nadáciami, prípadne inými organizáciami  (zamestnávatelia, finančné 
inštitúcie....)  a vedeli by ich pripraviť a manažovať  

• V rámci analytickej činnosti je potrebné zvážiť spoluprácu s analytikmi v rámci získavania 
potrebných dát ( lieky, sledovanie chorobnosti, príprava prieskumov....). Na uvedené činnosti je 
potrebné vyčleniť záštitu členmi predsedníctva a následne finančné zdroje 

Zodpovední : prezident, predsedníctvo, PR spolupracovníci a kancelária AOPP 
 
Členstvo v medzinárodných  organizáciách 

EPF -    spolupráca, zastúpenie, komunikácia, preklady   
IAPO - spolupráca, zastúpenie, komunikácia, preklady 

Zodpovední :  predsedníctvo AOPP- pokračuje 
 
K bodu 10  

•   Predsedníctvo AOPP navrhuje za člena Etickej komisie AIFP člena predsedníctva DT- potrebné 
zlepšiť informovanosť predsedníctva a členov AOPP v oblasti etiky.- nepodarilo sa mi spojiť s p. 
Chamilom 

• Prezidentka informovala o potrebe zakúpenia nového notebooku pre kanceláriu ( pre p. 
Gavalcovú, ktorá poskytuje pre AOPP administratívné a asistenčné služby), a to z dôvodu potreby 
opravy notebooku ( štvorročný ) zakúpený pre kanceláriu  AOPP. Náklady na opravu by neboli 
efektívne vzhľadom na životnosť notebooku, preto bolo vhodnejšie zakúpiť  nový notebook. ( 
suma 700 eur.)  

• predsedníctvu predložená kalkulácia nákladov, spojených s organizáciou 20 výročie založenia 
AOPP  

• prezidentka informovala, že vzhľadom na pandemickú situáciu odložené daňové priznanie AOPP 
k dani z príjmov za r. 2020 do konca júna 2021 

• predložená žiadosť o podporu vzdelávacej aktivity OZ Lynfoma  

• predsedníctvo bolo informované o ukončení projektu Projekt „Lieky s rozumom" k 31.3.2021  
ktorý bol podporený MZ SR a na základe zmluvných podmienok o potrebe úhrady nákladov 
garantovi projektu p. Glasovi a p. Valčekovej.   
 
 
 

Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 30.03.2021   

 

A. Predsedníctvo schvaľuje  
A/1/3/2021 -    Návrh programu zasadnutia 



A/2/3/2021 -    KG za zapisovateľku zápisnice, za overovateľa Dominika Tomeka (DT) 

A/3/3/2021 -    Program zasadnutia predsedníctva 

A/4/3/2021  -   Návrh programu osláv 20 výročia založenia AOPP a sprievodné podujatia 

A/5/3/2021 -    zakúpenie notebooku pre kanceláriu AOPP 

A/6/3/2021  -   náklady, spojené s organizáciou 20 výročie založenia AOPPA/7/3/2021  - žiadosť 
o podporu vzdelávacej aktivity OZ Lymfoma a podporu vo výške 300 eur., ktorá bude poskytnutá 
z Fondu na podporu vzdelávania v súlade so Smernicou na podporu vzdelávania – schválené 

A/7/3/2021 – s úhradou nákladov v rámci manažmentu projektu „ Lieky s rozumom“ p. Glasovi a za 
administratívne práce na projekte p.  Valčekovej. Ukončenie projektu:  31.3.2021.    

 

 
B. Predsedníctvo ukladá  

B/1/3/2021 – Pripraviť tlačovú správu a tlačovú besedu ( online)  na tému „odloženej zdravotnej 
starostlivosti“na 13.4.2021( ML, DT, EM, LB, KG)   

 
B/2/3/2021  Predsedníctvu pripraviť aktivity spojené s 20 výročím založenia AOPP – 18.4. 2021 

Európsky deň práv pacientov ( tlačová správa- nosná téma „ Práva pacientov“, oslovenie 
členov, komunikácia s prezidentskou kanceláriou) oslovenie novovymenovaného ministra 
so žiadosťou o osobné stretnutie s členmi predsedníctva AOPP ( téma – plnenie PVV pre 
oblasť zdravotníctva)  

-  
 

C.  Predsedníctvo berie na vedomie 

C/1/3/2021 – stav hospodárenia AOPP od 25.2.2021 do 30.3.2021 

C/2/3/2021 – činnosť členov predsedníctva AOPP 

C/3/3/2021 – realizáciu projektov marec v r. 2021 

C/4/3/2021 – informáciu o odložení daňové priznania k dani z príjmov za rok 2020 kvôli pandemickej 

situácii do konca júna 2021 

 

K bodu 13: 

Prítomní členovia predsedníctva AOPP počtom hlasov za 5, 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 konať v apríly 2021  . 
 
 

Predsedajúca:   Mária Lévyová 

Zapísala:   Katarína Gavalcová  

Dňa:    30.03.2021 

Overil:     Dominik Tomek 

Dňa:      30.03.2021 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 


