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Zápisnica 1/2023 
zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu a práv pacientov SR 

 
Dátum: 2.2. 2023 o 13:00 h   
miesto: online 

Prítomné členky Predsedníctva: Mária Lévyová (ML), Elena Marušáková (EM), Miroslava Fövényes 
(MF), Dominik Tomek (DT), Veronika Ivančíková (VI)  
Pozvaní: Katarína Gavalcová (KG), Lucia Ballayová (LB) 
Ospravedlnení:  
 

Program 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu  
3. Voľba zapisovateľa a overovateľa 
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 13.12.2022  
5. Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného 

zasadnutia predsedníctva 
6. Činnosť predsedníctva AOPP od  zasadnutia predsedníctva 13.12.2022 
7. Úlohy a ciele predsedníctva AOPP na r. 2023 
8. Projekty AOPP – schválené predsedníctvom, ktoré pokračujú v r. 2023 
9. Príprava 7. Celoslovenskej pacientskej konferencie AOPP  
10. Rozdelenie úloh členov predsedníctva na r. 2023 
11. Diskusia 
12. Návrhy na uznesenia 
13. Schválenie uznesení 
14. Záver 

 
 
K bodu 1 - Otvorenie 
Prezidentka privítala členov predsedníctva na zasadnutí.  
 
K bodu 2 - Schválenie programu  
Návrh programu zasadnutia Predsedníctva AOPP bol predložený Máriou Lévyovou členom 
Predsedníctva AOPP v elektronickej forme a bol schválený všetkými prítomnými členmi Predsedníctva 
AOPP.  
 
K bodu 3 - Voľba zapisovateľa a overovateľa 
Za zapisovateľku bola schválená Katarína Gavalcová (KG) a za overovateľa Elena Marušáková (EM).  
 
K bodu 4 - Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 13.12.2022:  
 
Splnené uznesenia: 

A/1/8/2022 - A/10/8/2022, A/12/8/2022 
 
Plní sa priebežne: 

B/1/7/2022 – B/2/7/2022 , A/11/8/2022 
 
K bodu 5 –- Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia 
predsedníctva: 
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• ML informovala Predsedníctvo o stave a čerpaní finančných prostriedkov na účtoch AOPP 
k 2.02.2022   
o Stav na účte AOPP je vo výške  41 477,77 Eur. 
o  Stav na účte 2% z dani  (výnos z 2% z dane v r. 2022- 33 567,00  Eur.) 

 – 13 241, 80 Eur. ( úhrada faktúr, zmlúv  v súlade so zákonom o 2% z dani)  
o Pohľadávky z úhrady členských – zo 49 členov uhradilo 34 členov k 1.2.2023 – neuhradilo 11 

členov. 
 
K bodu 6 - Činnosť predsedníctva AOPP od  zasadnutia predsedníctva 13.12.2022: 

• činnosť členov predsedníctva v oblasti legislatívy:  
o v NR SR boli schválené časti novely zákonov č. 580/2004, zákona č. 581/2004 Z. z. o 

zdravotných poisťovniach, zákona č. 540/2021 Z.z o kategorizácií ústavnej Z.z.  Ide o časti, 
ktoré neboli predložené v rámci MPK a zásadným spôsobom môžu ovplyvniť poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti ( časová dostupnosť) návrh upravuje podmienky cezhraničnej 
starostlivosti, poskytovanie starostlivosti v prípade neplatičov, prepoisťovanie. Odvody na 
zdravotné poistenie sa nedotknú nízkopríjmových skupín a nebudú sa platiť poplatky pri 
podávaní podnetov na ÚDZS.   

o viac na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/581/ 
               https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/580/vyhlasene_znenie.html 
  

• Pred schvaľovaním zákona o štátnom rozpočte v decembri 20202 bola AOPP  signatárom výzvy 
adresovanej poslancom NR SR, predsedovi vlády, predsedovi NR SR, prezidentke SR, ministrovi 
zdravotníctva, ministrovi financií. 

o viac na: https://aopp.sk/clanky/default/kucovi-akteri-posobiaci-v-zdravotnictve-
vyzyvaju-poslancov-nr-sr-k-navratu-k-platbe-za-poistenca-statu-na-urovni-45-z-
priemernej-mzdy 

 
o zákon  o rozpočte č. 526/2002 Z.z.   

 
Viac na: https://www.slov-lex.sk/pravne predpisy/SK/ZZ/2022/526/20230101 

 
o  Snahou AOPP bolo presadiť to, aby pacienti nemuseli priamo dofinancovať 

poplatkami v ambulanciách výpadky v štátnom rozpočte, a to aj v rámci komunikácie 
s prezidentskou kanceláriou a organizáciami v zdravotníctve, ktoré združujú 
ambulantných poskytovateľov.  

- Diskusná relácia z Prvej ruky(EM)  
          

Via:https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/1972007?fbclid=IwAR2xFEdB_zDkm8S1fx
EbBOVQItVqHjRhSbiXeM_SRfYWwwzES_I12ZzdyHg    
 

- Správy a komentáre  STV 24 ( EM)  
Viac na: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14040/379819#1380     

 
- Stanovisko prezidentky SR.        
 

Viac na: https://www.aktuality.sk/clanok/hwNaPv1/bremeno-drahych-energii-a-
zvysenych-nakladov-ambulancii-nemoze-spadnut-na-pacientov-tvrdi-
caputova/?fbclid=IwAR0lcYdmLP3EICl-
3JY6pjXkPaYLTmP0oaWv5_fVZX3KVkL62CAas4rzwu0 

o v januári 2023 komunikácia s prezidentskou kanceláriou, poskytovateľmi ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti s analytikmi o potrebe dofinancovania ambulantnej  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/581/
https://www.slov-lex.sk/pravne%20predpisy/SK/ZZ/2022/526/20230101
https://www.aktuality.sk/clanok/hwNaPv1/bremeno-drahych-energii-a-zvysenych-nakladov-ambulancii-nemoze-spadnut-na-pacientov-tvrdi-caputova/?fbclid=IwAR0lcYdmLP3EICl-3JY6pjXkPaYLTmP0oaWv5_fVZX3KVkL62CAas4rzwu0
https://www.aktuality.sk/clanok/hwNaPv1/bremeno-drahych-energii-a-zvysenych-nakladov-ambulancii-nemoze-spadnut-na-pacientov-tvrdi-caputova/?fbclid=IwAR0lcYdmLP3EICl-3JY6pjXkPaYLTmP0oaWv5_fVZX3KVkL62CAas4rzwu0
https://www.aktuality.sk/clanok/hwNaPv1/bremeno-drahych-energii-a-zvysenych-nakladov-ambulancii-nemoze-spadnut-na-pacientov-tvrdi-caputova/?fbclid=IwAR0lcYdmLP3EICl-3JY6pjXkPaYLTmP0oaWv5_fVZX3KVkL62CAas4rzwu0
https://www.aktuality.sk/clanok/hwNaPv1/bremeno-drahych-energii-a-zvysenych-nakladov-ambulancii-nemoze-spadnut-na-pacientov-tvrdi-caputova/?fbclid=IwAR0lcYdmLP3EICl-3JY6pjXkPaYLTmP0oaWv5_fVZX3KVkL62CAas4rzwu0
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zdravotnej starostlivosti. Po rokovaniach došlo k navýšeniu +20 %, čo je 282 mil.eur. 
v r. 2023  pre ambulancie a pacienti nebudú musieť platiť doplatky 
viac na: https://www.startitup.sk/lekarovi-uz-slovaci-v-ambulancii-nebudu-musiet-
platit-vlada-pomoze-astronomickou-sumou/ 
 

• v januári 2023 sa konalo  online pracovné stretnutie predsedníctva AOPP (ML, EM, DT, MF)   na 
pôde MZ SR- so štátnym tajomníkom Babeľom , odborom liekovej politiky,  poslancami NR SR 
(členmi Výboru NR SR pre zdravotníctvo- Šebová, Horváthová, Hlubocká- asistentka poslanca 
Krajčiho)    

- predložený návrh zákona o financovaní AOPP, hľadanie možnosti podpory financovania 
pacientskych organizácii - dohoda na príprave sprievodných dokumentov na pôde MZ SR, 

- Zákon o štátnom rozpočte na r. 2023 a uplatňovanie novely zákona č. 363/2011 Z.z. 
v praxi – nedostatok financií , rozpočet na lieky a zdravotnícke pomôcky, obavy pacientov 
z nedostupnosti liekov a zdravotníckych pomôcok, zhoršovania dostupnosti zdravotnej 
starostlivosti  
 

o novela zákona č. 362/2011 Z.z. platná od 1.12.2022. Návrh novely smeruje 
takmer k pôvodnému stavu predpisovania liekov, ktoré na základe poverenia 
špecialistom môže predpísať všeobecný lekár po vzájomnej dohode špecialistu 
a všeobecného lekára od 1.3.2023.   

 Viac na : https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/362/ 
 

o ďalšie zmeny v právnych predpisoch o ktoré bol záujem aj v rámci právneho 
poradenstva sú uverejnené na: https://aopp.sk/pacient-vs-pravny-system 

 

• Ďalšia činnosť členov predsedníctva AOPP 
 

o NIHO- online pracovné stretnutie riaditeľa, predsedníctva a členov AOPP - vstup nových liekov, 
priblíženie  spolupráce s pacientskymi organizáciami pri vyplňovaní dotazníkov a formulárov. 

o Prezidentka AOPP ML sa zúčastnila 1.1. 2023 na udeľovaní štátnych vyznamenaní, ktoré bolo 
spojené s oslavami 30 výročia vzniku SR.  
Medzi významnými ocenenými osobnosťami bol aj Ľubomír Okruhlica – adiktológ, odborník na 
závislosti. Bol mu udelený Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj SR, 
najmä v oblasti zdravotníctva. Pre prezidentku AOPP bolo obzvlášť veľkou cťou môcť pánovi 
doktorovi Okruhlicovi zablahoželať aj osobne, pretože s AOPP spolupracuje dlhodobo, ako 
predseda členskej organizácie OZ Nezávislosť pomáha v rámci poradenstva pacientom so 
závislosťami.  
Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/prezidentka-aopp-maria-levyova-sa-
zucastnila-na-udeovani-statnych-vyznamenani 

o Prezidentka SR prijala zástupcov z vyše 50-tich mimovládnych organizácií. Za AOPP – 
pacientsku platformu sa stretnutia zúčastnila ML- prezidentka AOPP 
Viac na : https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/prezidentka-sr-prijala-zastupcov-z-vyse-
50-tich-mimovladnych-organizacii 
Pred prijatím došlo k nedorozumeniu, kvôli nejasnej formulácii pozvania prezidentskou 
kanceláriou, boli  oslovené členské organizácii AOPP, či majú záujem sa zúčastniť stretnutia 
s pani prezidentkou SR. Záujem na strane pacientskych organizácii bol, preto kancelária AOPP 
následne oslovila prezidentskú kanceláriu so žiadosťou o prijate členských pacientskych 
organizácii dňa 18 apríla  pri príležitosti Európskeho dňa práv pacientov.     
 
 

 

https://www.startitup.sk/lekarovi-uz-slovaci-v-ambulancii-nebudu-musiet-platit-vlada-pomoze-astronomickou-sumou/
https://www.startitup.sk/lekarovi-uz-slovaci-v-ambulancii-nebudu-musiet-platit-vlada-pomoze-astronomickou-sumou/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/362/
https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/prezidentka-aopp-maria-levyova-sa-zucastnila-na-udeovani-statnych-vyznamenani
https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/prezidentka-aopp-maria-levyova-sa-zucastnila-na-udeovani-statnych-vyznamenani
https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/prezidentka-sr-prijala-zastupcov-z-vyse-50-tich-mimovladnych-organizacii
https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/prezidentka-sr-prijala-zastupcov-z-vyse-50-tich-mimovladnych-organizacii
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• Média: 
 

o HN- zmeny v sociálnych zákonoch - prínos pre ŤZP (ML)  
o TASR- hodnotenie r. 2022 v zdravotníctve z pohľadu pacientov (ML, EM, LB)  
o ZdN- očakávania AOPP v r. 2023 (ML, EM)  

Viac na: https://mediweb.hnonline.sk/zdn/nazory/96061135-komentar-nie-je-mozne-viazat-
dofinancovanie-zdravotnictva-na-poslednu-chvilu-ako-to-maju-politici-vo-zvyku 

o Levické ECHO- chýbajúci lekári na ambulanciách 
o SITA- hodnotenie r. 2022 a výzvy pre AOPP na r. 2023(ML, EM, LB)  
o HN- schválené návrhy v zákonoch o rozpočte, zdr. poisťovniach a dopady na pacientov (ML, 

EM) 
o  STV 24- Správy a komentáre- poplatky na ambulanciách, kvôli nárastu cien energii. (EM)  

Viac na: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14040/379819#1380  
o STV- kategorizácia nemocníc - zverejnené návrhy MZ - pohľad pacientov (ML)  
o  TV Markíza- preplneným lekárňam sa dalo predísť (ML) 

Viac na: https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/bonus/47287-preplnenym-
lekarnam-sa-da-
predist?fbclid=IwAR1rUqHSjiBRt4C75k21QGxLI3l8Ke9tMnWYpF42jtFmXqC7ZQqUZhvO9-s 

o  Slovenský rozhlas – diskusná relácia „Z prvej ruky „  (EM)   

Viac:https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/1972007. 
o  Blog - Rok 2022 bol pre nás pacientov mimoriadne náročný (ML, LB)  

Viac na: https://aopp.sk/clanky/default/m-levyova-rok-2022-bol-pre-nas-pacientov-
mimoriadne-narocny 

o HN- porušenie mlčanlivosti  zdravotníckych pracovníkov -  z pohľadu legislatívy, Charty práv 
pacientov a etiky (ML)  

o  Časopis Lekárnik – vyjadrenie k téme prípadných poplatkov v lekárni (EM) 
o Rozhovor o zdravotníctve s Mimi Šramovou (ML)  

Viac na: https://www.youtube.com/watch?v=dCTw1h3D1Pk 
 

 

 K bodu  7: Úlohy a ciele predsedníctva AOPP na r. 2023 

o MF pripravila prvotný návrh cieľov a priorít AOPP na uvedené obdobie a doručila ho členom 
predsedníctva na doplnenie a pripomienkovanie  

- Úlohy a ciele predsedníctva AOPP sú uverejnené na:   
Viac: https://aopp.sk/co-robime/ciele-priority 

Za plnenie zodpovední : predsedníctvo AOPP a kancelária AOPP 

 

K bodu 8  - Projekty AOPP – schválené predsedníctvom a podporené, ktoré pokračujú v r. 2023- 
pokračovať  

• Projekty AOPP – schválené projekty predsedníctvom, ktoré pokračujú v r. 2023 a návrhy na 
nové projekty   

Aktuálne projekty, ktoré sú realizované v súlade s harmonogramom (uzn. A/8/1/ 2022 k bodu 
7)  

Zodpovední: predsedníctvo AOPP  

Právna poradňa pacientom - zabezpečená aj v druhom pol roku v  r. 2022 - bude pokračovať 
aj v r. 2023 

 

https://mediweb.hnonline.sk/zdn/nazory/96061135-komentar-nie-je-mozne-viazat-dofinancovanie-zdravotnictva-na-poslednu-chvilu-ako-to-maju-politici-vo-zvyku
https://mediweb.hnonline.sk/zdn/nazory/96061135-komentar-nie-je-mozne-viazat-dofinancovanie-zdravotnictva-na-poslednu-chvilu-ako-to-maju-politici-vo-zvyku
https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/bonus/47287-preplnenym-lekarnam-sa-da-predist?fbclid=IwAR1rUqHSjiBRt4C75k21QGxLI3l8Ke9tMnWYpF42jtFmXqC7ZQqUZhvO9-s
https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/bonus/47287-preplnenym-lekarnam-sa-da-predist?fbclid=IwAR1rUqHSjiBRt4C75k21QGxLI3l8Ke9tMnWYpF42jtFmXqC7ZQqUZhvO9-s
https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/bonus/47287-preplnenym-lekarnam-sa-da-predist?fbclid=IwAR1rUqHSjiBRt4C75k21QGxLI3l8Ke9tMnWYpF42jtFmXqC7ZQqUZhvO9-s
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/1972007
https://aopp.sk/co-robime/ciele-priority
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o Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti poskytovania zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti, zverejňovanie aktuálnych opatrení. 

o Počet žiadosti o právne poradenstvo neustále rastie aj tento rok.  
 

Najčastejšie oblasti:    
- Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a znižovanie jej dostupnosti 
- (vrátane kúpeľnej starostlivosti, práv pacientov, ...),  
- (poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nespokojnosť s kvalitou,  dostupnosťou,  

neetickým správaním zdravotníkov, lieky na výnimky, poplatky v zdravotníctve) 
- Lieky a zdravotnícke pomôcky 
- Zdravotné poistenie   
- Sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie  
- Iné zameranie (napr. odškodnenie za poškodenie zdravia                                                           

Etika zdravotníckych pracovníkov 
- Poplatky v zdravotníctve  

o Štatistika a prehľad podnetov za r. 2022 bol doručený členom predsedníctva  
 

Zodpovední: predsedníctvo AOPP  

  
 

Legislatívna komisia – bude pokračovať aj v r. 2023 
 

• založená v súlade so štatútom AOPP schváleným predsedníctvom (predseda - Lévyová, 
podpredseda – advokát Okenica, členovia predsedníctva, partneri a hostia prizvaní v súlade 
so zmenami a prípravami právnych predpisov, ktoré sa počas pandémie prijímajú 
v núdzovom režime). Je potrebné zabezpečiť finančne a personálne právne poradenstvo aj 
v druhom polroku 2022 
- sledovanie legislatívnych procesov v rámci MPK a informovanie o aktuálnych 

procesoch (EM),  
-  rozhodnutie o preposlaní návrhov na pripomienkovanie k novele právnych predpisov 

členom, príprava základných pripomienok a sumarizovanie pripomienok v rámci MPK 
( ML, EM,  predsedníctvo AOPP), 

- spolupráca pri kreovaní a pripomienkovaní návrhov na právne predpisy – začlenenie 
v rámci participácie členské pacientske organizácie.    
 

Zodpovední:  ML, predsedníctvo AOPP  
 

Fond na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácii - bude pokračovať aj v r. 2023 
 

• Cieľom projektu je 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 
- O podporu v roku 2021, 2022 - OZ Lymfoma a leukémia, Malíček, HANS, Spoločnosť 

Downovho syndrómu na Slovensku, OZ ŠANCA PRE PEČEŇ,  Slovak Crohn club, Liga 
Zdravia, LPRe, SKLON, Asociácia Marfanovho syndrómu 

- Nepodarilo sa získať partnerskú podporu na projekt. 
- Prezidentka navrhla aj zváženie ďalších projektov v oblasti vzdelávania, ktoré by mali 

byť zamerané na aktuálne témy v oblasti zmien v legislatíve a participácie pacientskych 
organizácii ako partnerov na pôde MZ SR a pri ich implementácii do praxe a lepšej 
vymožiteľnosti práv pacientov. Zároveň je potrebné hľadať alternatívy posilnenia 
podpory, aj finančnej,  členských pacientskych organizácii aj v rámci, už realizovaného  
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projektu „Vytvorenie fondu na podporu vzdelávania a činnosti členských pacientskych 
organizácii“. 

- AOOP a členské organizácie partneri MZ v oblasti zdravotnej a  liekovej politiky  
- Bude potrebné rozvíjať aj v r. 2023 vzdelávacie projekty HTA, lieková politika, OSN, 

klinické skúšania.  
 

Zodpovední: ML, predsedníctvo AOPP 

 
               Projekty MZ SR  
 

• Projekt „Štandardné diagnostické a terapeutické postupy – MZ“- pokračuje do novembra 
2023 

- Zasadnutia komisie sa budú konať štyrikrát krát v r. 2022. Zasadnutie sa konalo 25.10.2022. 
Činnosť komisie pokračuje aj v r. 2023.  
  Zodpovedný: ML- pokračuje  
 

• Projekt „Postupov pre výkon prevencie (PpVP)- MZ SR- pokračuje do novembra 2023 
- Zasadnutia komisie sa budú konať štyrikrát krát aj v r. 2022.  Zasadnutie 26 10. 2022. 

Činnosť komisie pokračuje aj v r. 2023.  
Predseda oboch  komisii, odborný garant Národného projektu, zástupca Odborného 
projektového tímu je prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP  

    Zodpovedný: ML   
Viac na: https://www.health.gov.sk/?spdtp 

 

• Členstvo v Kategorizačnej komisii pre ústavnú zdravotnú starostlivosť  (KK ÚS)  
- Materiál Vyhláška  sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-

procesy/SK/LP/2022/357  
Zodpovedný: ML- pokračuje  

 
 

         Harmonogram  prác na r. 2023 : 

  
Kategorizácia ÚZS 

o 04/2023 - príprava a zber podnetov na zmenu kategorizácie ÚZS (novela vyhlášky) 
o 02/2023 - 04/2023 -  práce Odborných pracovných skupín - príprava podkladov pre úpravu 

vyhlášky 
o 05/2023 - 08/2023  - zasadnutia Kategorizačnej komisie pre ústavnú zdravotnú starostlivosť 
o 08/2023  - schválená novelizácia kategorizácie ÚZS Kategorizačnou komisiou 
o 9/2023 - 11/2023 -  legislatívny proces novelizovanej vyhlášky (MPK,...) 
o 11/2023 -   novelizovaná vyhláška o kategorizácii ústavnej starostlivosti 

 
Kategorizácia nemocníc 

o 12/2022 - vydanie prvej časti kategorizácie nemocníc - zaradenie nemocníc do základnej 
úrovne 

o 02 - 03/2023 - diskusia o doplnkových programoch - návšteva nemocníc zo strany MZ SR 
o 03/2023 -  vydanie rozhodnutí o doplnkových programoch a kompletná prvá sieť nemocníc 
o 04/2023 -  žiadosti nemocníc o zmenu v sieti doručené Ministerstvu zdravotníctva 
o 06/2023 -  prvé vyhodnotenie siete  
o 08/2023 - vydanie rozhodnutí v prípade zmien 
o 10/2023 - zverejnenie zmien v zozname kategorizovaných nemocníc a detailných dát o sieti 
o 01/2024 - plnenie podmienok definovaných vo vyhláške a zákone 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/357
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/357
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    Zodpovedný: ML   

 

• Členstvo v Monitorovacej komisie pre dohľad nad plnením úloh Strategického rámca 
starostlivosti o zdravie pre roky 2014-2030 
o Strategický rámec pre zdravie pre roky2014-2030 (ďalej „Strategický rámec“) nastavuje 

základný a všeobecný rámec na dlhé časové obdobie, vďaka čomu zabezpečuje 
kontinuitu.  

o Predstavuje východisko pre tvorbu ďalších strategických materiálov, čiastkových 
stratégií, reformných zámerov a pod.  

Viac na https://www.health.gov.sk/?strategia-v-zdravotnictve  

Zodpovedný: EM 

 

• Členstvo v Kategorizačnej komisii a rade pre lieky ( novela zákona č. 363/2011 Z.z.)   
o Zastupuje predsedníctvom AOPP navrhnutá a MZ SR menovaná: Petra Badáčová 

  

• Členstvo v Kategorizačnej komisii a rade pre zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a 
ŠZM ( novela zákona č. 363/2011 Z.z.)  

o Zastupuje predsedníctvom AOPP navrhnutá a MZ SR menovaná: Mgr. Mária Tomová  
 

          Zodpovední: Predsedníctvo AOPP 

 
Projekty občiansky sektor - komora MVO, ÚSVROS - projekty pokračujú v r. 2023  
Komora pre mimovládne neziskové organizácie. Pravidelné zasadnutia a spájanie v rámci 
podpory OZ. Príprava novej koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti. Konferencia pod názvom“ 
Na spolupráci záleží“, ktorú organizuje úrad splnomocnenca ROS spolu s Komorou MNO v duchu 
stupavských konferencií v dňoch 8.-11.2022 v Bratislave. 
Vznikli rezortné rady a komisie.  

- Zasadnutie 19.1.2023 online formou, Komora začala diskusiu k vzniku Výkonného výboru 
Komory, ktorý by mal mať 6 členov. Boli predložené návrhy na zmenu potrebných 
dokumentov, za AOPP zaslané pripomienky 29.1.2023. Ďalšie zasadnutie naplánované na 
obdobie medzi 10 – 15.2.2023. 

Zodpovedný :  EM  
 

Rada vlády SR pre MNO (kreovaná v rámci ÚSV ROS, predseda rady minister vnútra- členstvo)   
- Účasť viceprezidentky EM na zasadnutí Rady vlády SR pre MNO 

• Pracovné stretnutie 20.9. online formou k pracovným skupinám a ďalšiemu  postupu 
v rezortných radách a v prípravnom výbore Stupavskej konferencie, účasť EM.  

 
• Začal projekt NPPARTI (Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej 

tvorby verejných politík II.), jeden z cieľov je aktualizácia pravidiel zapájania 
verejnosti do tvorby verejných politík. Úvodné online stretnutie sa konalo dňa 

24.1.2023. Za AOPP zaslané prvé pripomienky k štruktúre nového materiálu 
31.1.2023.  
Zodpovedný :  EM  
 

 
 

https://www.health.gov.sk/?strategia-v-zdravotnictve
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Mediálne aktivity  

• V rámci mediálnych a PR aktivít je potrebné sa zamyslieť aj nad cielenými mediálnymi 
kampaňami, tlačovými správami,  ktoré vychádzajú z činnosti AOPP. Bolo by vhodné, 
aby svojimi príspevkami prispievali na stránkach AOPP(web, fb) členovia predsedníctva 
a AOPP 

• Významné pamätné dni pre pacientov – fb. stránka (v súlade s mesačným 
harmonogramom na r. 2023)  

• Sledovanie návštevnosti stránok a mediálnych výstupov 

• Newsletter AOPP- vychádza v online forme raz mesačne 

• Reputationn N-   dlhodobo spolupracuje v oblasti komunikačnej stratégie s AOPP  ( 
projekt Lieky s Rozumom, vydávanie tlačových správ, komunikácia s médiami, vedenie 
stránok- web a fb. príprava Newslettera AOPP atď.). Spolupráca v rámci  zmluvných 
podmienok schválených predsedníctvom  

• V februári 2023 online pracovné stretnutie predsedníctva a Reputationn N- dohodnuté 
priority v súlade s prioritami a cieľmi AOPP a Harmonogramom činnosti AOPP na r. 
2023 
Zodpovední: predsedníctvo AOPP, KG, LB  

 
Projektová,  analytická činnosť, fundraising,  

• Potrebné zvážiť možnosť spolupráce s projektovými manažérmi, ktorí by vedeli 
vyhľadávať projekty zverejňované nadáciami, prípadne inými organizáciami v rámci 
EŠIF  (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: MF, predsedníctvo, PR spolupracovníci a kancelária AOPP 

 
 

Členstvo v medzinárodných  organizáciách 
AOPP je členom EPF a IAPO. Na zasadnutí rozdiskutované zmeny v zastupovaní a práci 
v medzinárodných organizáciách. Definitívne rozdelenie bude odsúhlasené na zasadnutí 
predsedníctva v marci 2023 

Zodpovední: VI,  predsedníctvo AOPP – pokračuje  
 

 
 

K bodu 9 - Príprava 7. Celoslovenskej pacientskej konferencie AOPP  

- 7 Celoslovenská pacientska konferencia by sa mala konať 24.11.- 25.11.2023 v hoteli 
Bratislava, v Bratislave – priestory zabezpečila kancelária AOPP- KG  

- Hotel si žiada úhradu zálohovej platby vo výške 500,-€  
- Téma konferencie „ Priority MZ SR a organizácii v zdravotníctve v novom volebnom období 

orientované na pacientov“  
 
Zodpovední: predsedníctvo, kancelária AOPP 
 

 
K bodu 10 - Rozdelenie úloh členov predsedníctva na r. 2023 

- Priority a ciele na r. 2023 - návrh pripravila MF a pripomienkovalo ich predsedníctvo, 
spolupracovníci. Predsedníctvo návrh schválilo online hlasovaním.  
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Viac na: https://aopp.sk/co-robime/ciele-priority  
-  Následne po schválení  Cieľov a priorít  členovia predsedníctva, kancelária , spolupracovníci 

obdržali podrobný Harmonogram činnosti AOPP na r. 2023,  ktorý pripravila ML 
a pripomienkovalo ho  predsedníctvo a spolupracovníci. Ide o interný materiál predsedníctva, 
ktorého cieľom je rozdelenie úloh predsedníctva v rámci realizácie počas r. 2023   
 
Zodpovední: predsedníctvo, kancelária AOPP, spolupracovníci  
 

K bodu 11 – Diskusia 

o Žiadosť o členstvo Komora opatrovateliek. Zaslali prihlášku aj stanovy OZ. Členovia 
predsedníctva členstvo schválili. Informácia - oznámenie o prijatí. 

o  MF informovala  predsedníctvo o realizácii  projektu "Tréning členských pacientskych 
organizácii v oblasti manažovania ľudských zdrojov, projektového manažmentu a dátového 
manažmentu".  

o  ML v spolupráci s AZP mapovanie počtu prevencii, diagnostických výkonov, operačných 
výkonov za r.2022 a porovnanie s počtami v r. 2019  pred pandémiou a počas pandémie  

o  Amedi projekt „ Týždeň prevencie“ po online stretnutí s predsedníctvom a na základe mailovej 
komunikácie  predsedníctvo spoluprácu schválilo.  Následne Prezidentka doručila spoločnosti 
požadované materiály, okrem mailových a telefonických kontaktov na členské organizácie, 
ktoré nie je možné posielať tretím stranám bez ich súhlasu (GDPR) .  Zo spoločnosti  Amedi  do 
zasadnutia predsedníctva nereagovali.   

o  ML informovala o konaní VZ, ktoré by sa malo konať 17.mája, v hoteli Nivy. Navrhla, aby po 
obede sa uskutočnila predvolebná diskusia s politikmi na ktorej by im boli predložené 
programové priority AOPP na nové volebné obdobie 2023 -2027 o 13:00h. Oslovenie 
poslancov – kancelária AOPP. Hotel si žiada uhradiť zálohu vo výške 500€. 

o  EM informovala o projektoch, v ktorých participuje v r. 2023- EVBRES (klinické štúdie 
a zapájanie pacientov), NPPARTI (Uvedené vyššie), LABEL2ENABLE (projekt certifikácie 
aplikácií v zdravotníctve a validácie súvisiacej ISO normy v EU) 

o  MZ SR kontaktovalo AOPP so žiadosťou o návrh člena do Riadiaceho výboru pre úhradové 
mechanizmy a reguláciu cien pre ústavnú zdravotnú starostlivosť na MZ SR. Zároveň požiadali 
o návrh na zástupcu v Riadiacom výbore. Predsedníctvo  online schválilo a následne poslalo 
nominácie na člena Riadiaceho výboru pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien pre ústavnú 
zdravotnú starostlivosť  viceprezidentku AOPP MUDr. Mgr. Elenu Marušákovú, MBA. V súlade 
so štatútom MZ SR ako 1. zástupcu za člena Riadiaceho výboru pre úhradové mechanizmy a 
reguláciu cien pre ústavnú zdravotnú starostlivosť navrhlo Predsedníctvo AOPP PhDr. Zuzanu 
Fabianovú, MBA. 

o  ML informovala členov predsedníctva o potrebe zvolať online pracovné stretnutie s členmi 
AOPP v prvom štvrťroku 2023-  6.3.2023 o 16.00h  

o  ML informovala o pozvánke na 20-te výročie EPF, ktorí sa bude konať v Bruseli. Pozvánka bola 
preposlaná členom Predsedníctva na vedomie, záujem o účasť prejavil DT 

o  KG  informovala o žiadosti členov AOPP OZ SKLON, Malíček a Asociácia Marfanovho syndrómu 
o príspevok z Fondu na podporu vzdelávania na vzdelávaciu aktivitu. 

o  ML informovala o potrebe prípravy pacientskeho programu pred voľbami do NR SR ( 
presadzovanie do PVV pre oblasť zdravotníctva po voľbách do NR SR, informovanie politikov 
pred voľbami do NR SR). – potrebné začať s prípravou –  prvotnou prípravou poverený DT,  
následne  predsedníctvo AOPP v spolupracovníci- PR- LB, PM  

 
Bod 11 - Návrhy na uznesenia  
 
Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 2.2.2023  
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A. Predsedníctvo schvaľuje:  

A/1/1/2023 -    Návrh programu zasadnutia  
A/2/1/2023 -    KG za zapisovateľku zápisnice, za overovateľa Elenu Marušákovú (EM) 
A/3/1/2023 -    Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 13.12.2022 
A/5/1/2023 -  Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva  od posledného zasadnutia 

predsedníctva  
A/6/1/ 20232  - Predsedníctvo AOPP  schvaľuje zástupcu, ktorý bude  reprezentovať neziskovú 

pacientsku organizáciu združujúcu neziskové pacientske organizácie, za  člena 
Riadiaceho výboru pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien pre ústavnú zdravotnú 
starostlivosť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej  MUDr. Mgr. Elenu Marušákovú, 
MBA. 

A/7/1/2023 -  Predsedníctvo AOPP  schvaľuje ako 1 zástupcu za člena Riadiaceho výboru pre úhradové 
mechanizmy a reguláciu cien pre ústavnú zdravotnú starostlivosť navrhuje    
Predsedníctvo AOPP PhDr. Zuzanu Fabianovú, MBA.  

A/8/1/2023  -   Predsedníctvo AOPP  schválilo online Priority a ciele na r. 2023- návrh pripravila MF  
  a pripomienkovalo ich predsedníctvo, spolupracovníci 
A/9/1/2023  -   Žiadosť o členstvo v AOPP Komora opatrovateliek 
A/10/1/2023 - Žiadosť člena AOPP OZ Malíček o príspevok z Fondu na podporu vzdelávania na 

vzdelávaciu aktivitu: Základný kurz Bazálnej stimulácie vo výške 300€. 
A/11/1/2023 - Žiadosť člena AOPP OZ SKLON o príspevok z Fondu na podporu vzdelávania na 

vzdelávaciu aktivitu: pri príležitosti Dňa boja proti obezite ( 4.3.) vo výške 300€. 
A/12/1/2023 – Žiadosť člena AOPP OZ Asociácia Marfanovho syndromu o príspevok z Fondu na 

podporu vzdelávania na vzdelávaciu aktivitu: Výročné stretnutie členov a pacientov 
Asociácie Marfanovho syndrómu (20.-23.4.2023) vo výške 300€. 

A/13/1/2023 - Termín konania 7. Celoslovenskej pacientskej konferencie 24.11. a 25.11.2023 a úhradu 
zálohovej platby 

A/14/1/2023 - Tému 7. Celoslovenskej pacientskej konferencie: „ Priority MZ SR a organizácii 
v zdravotníctve v novom volebnom období orientované na pacientov“ 

A/15/1/2023 - konanie VZ, ktoré by sa malo konať 17.mája 2023, v hoteli Nivy a predbežnú kalkuláciu 
nákladov  

A/16/1/2023 -  Projekt "Tréning členských pacientskych organizácii v oblasti manažovania ľudských 
zdrojov, projektového manažmentu a dátového manažmentu“ . Zodpovedná MF 

A/17/1/2023 – Projekt realizovaný  v spolupráci s AZP „Mapovanie počtu prevencii, diagnostických 
výkonov, operačných výkonov za r.2022 a porovnanie s počtami v r. 2019  pred 
pandémiou a počas pandémie“   

 
 

B. Predsedníctvo ukladá  

B/1/1/2023 -  realizovať online pracovné stretnutie s členmi AOPP dňa 6.3.2023 o 16.00h 
B/2/1/2023 -  realizovať Valné zhromaždenie  17.5.2023, Hotel Nivy 

B/3/1/2023 -  realizovať 7. Celoslovenskej pacientskej konferencie dňa 24.11. a 25.11.2023 
B/4/1/2023-   pripraviť  prvý návrh  pacientskeho programu pred voľbami do NR SR- DT 
 
 
C.  Predsedníctvo berie na vedomie 

C/1/1/2023 - stav hospodárenia AOPP od 13.12.2022 do 1.2.2023 

C/2/1/2023 - informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia  

                        Predsedníctva 
 
Bod 12 - Schválenie uznesení 
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Prítomní členovia predsedníctva AOPP odsúhlasili návrh uznesení počtom hlasov: 
- za 5  
- proti 0,  
- zdržal sa 0. 
 
Bod 13 - Záver 
 
Mária Lévyová poďakovala všetkým zúčastneným za účasť.  
 
Termín ďalšieho zasadnutia predsedníctva AOPP bude po dohode s členmi predsedníctva AOPP konať 
6.3.2023 online formou.  
 
 
Predsedajúca: Mária Lévyová  
Zapísala: Katarína Gavalcová Dňa: 2.2.2023  
Overil: Elena Marušáková  Dňa: 2.2.2023 


