
Zápisnica 4/2022 

zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu a práv pacientov SR 

 
Dátum: 13.6. 2022 o 10:00 h   
miesto: Kancelária AOPP 

Prítomné členky Predsedníctva: Mária Lévyová (ML), Elena Marušáková (EM) , Miroslava Fövényes 
(MF), Veronika Ivančíková (VI)  
Pozvaní: Katarína Gavalcová (KG) 
 
Pozvaní: Katarína Gavalcová (KG) 
Ospravedlnení: Katarína Kafková (KK), 

 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu  
3. Voľba zapisovateľa a overovateľa 
4. Vyhodnotenie VZ AOPP 
5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 10.5.2022  
6. Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného 

zasadnutia predsedníctva 
7. Projekty AOPP – schválené predsedníctvom a podporené, ktoré pokračujú v r. 2022 

a činnosť členov novozvoleného predsedníctva  
8. Rozdelenie zastupovania v jednotlivých pracovných skupinách MZ SR, Rade vlády 

MNO, Komore MNO a ďalších 
9. Príprava Celoslovenskej pacientskej konferencie AOPP( november 2022)   
10. Diskusia k príprave projektov AOPP ( predložené návrhy zvolených členiek 

predsedníctva AOPP na VZ 3.6.2022)  
11. Návrhy na uznesenia 
12. Schválenie uznesení 
13. Záver 

 
 
K bodu 1 - Otvorenie 
Prezidentka privítala členov predsedníctva na zasadnutí.  
 
K bodu 2 - Schválenie programu  

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 3 - Voľba zapisovateľa a overovateľa 
Za zapisovateľku bola schválená Katarína Gavalcová (KG) a za overovateľa Elena Marušáková(EM)  
 
 K bodu 4 - Vyhodnotenie VZ AOPP 

o Výsledky volieb predsedníctva AOPP na obdobie 2022- 2026:  
- Mária Lévyová 
- Elena Marušáková 
- Katarína Kafková 
- Miroslava Fövenyes 



- Veronika Ivančíková 
o Výsledky volieb do revíznej komisie  
- Jarmila Fajnorová 
- Alžbeta Lukovičová 
- Tatiana Lekárová 
o Voľba prezidenta AOPP a viceprezidentov 

 Novo zvolení členovia predsedníctva AOPP si spomedzi seba zvolili:  
- Prezidentku – Máriu Lévyovú  
- 1.viceprezidentku – Elenu Marušáková  
- 2. viceprezidentku – Katarínu Kafkovú 
o Voľba predsedu revíznej komisie  

               Novo zvolení členovia revíznej komisie AOPP si spomedzi seba zvolili predsedníčku:   
- Jarmilu Fajnorovú. 

Zápisnica z VZ bola zhotovená, bola overená a doručená členom AOPP v stanovenom termíne. 
Uznesenia z VZ bude predsedníctvo plniť a zaviazalo sa prípravou VZ v r. 2023.  
 Zápisnica z VZ, Správa o činnosti, správa  hospodárení za r. 2021 sú  uverejnené na: 
https://aopp.sk/financovanie-transparentnost/zapisy-zo-zasadnuti-predsednictva-valneho-
zhromazdenia 
 

K bodu 5 - Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 10.5.2022 Novozvolené  

predsedníctvo sa dohodlo, že bude pokračovať v číslovaní uznesení zo zasadnutí predsedníctva v r. 

2022.  

Splnené uznesenia: 

A/5/3/2022 , A/8/3/ 2022, A/10/3/2022 , A/11/3/2022, A/12/3/2022, A/13/3/2022, B/1/3/2022  
 

Plní sa priebežne: 

 A/7/3/2022, A/9/3/ 2022  
 
K bodu 6 - Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia 

predsedníctva 

• ML informovala Predsedníctvo o stave a čerpaní finančných prostriedkov na účtoch AOPP 
k 3.6.2022   

o Stav na účte AOPP k 10.05.2022 vo výške  53 398,19  Eur. 
o Stav na účte Podpora vzdelávania členských organizácii 10.05.2022 vo výške 2 754, 

19 Eur. 
o Pohľadávky z úhrady členských – 25 členov uhradilo k 30.4.2022- ďalší uhrádzajú po 

stanovenom termíne 
o  Z toho výnos z 2% z dane v r. 2022 je ku dňu zasadnutia predsedníctva vo výške 4 037 

Eur. 

 
K bodu 7 - Projekty AOPP – schválené predsedníctvom a podporené, ktoré pokračujú v r. 2022 

a činnosť členov predsedníctva ( pokračovanie aj novozvoleným predsedníctvom)   

• činnosť členov predsedníctva ( pokračovanie a novozvoleným predsedníctvom)   
ML:    

o Aktívna účasťou na vzdelávacej aktivite Slovak Crohn Clubu v Košiciach. Viac na: 
https://crohnclub.sk/edukacne-stretnutie-kosice-135-1552022 



o SLeK- účasť na diskusii očkovanie v lekárňach. Viac na: https://www.slek.sk/media/ockovanie-
v-lekarnach-kedy-sa-stane-realitou?fbclid=IwAR3IevdrCT7-
r2nAdr_zNAYrV5Ugx7Jx3WCr7A4jj9rQ9e07ygjRyzz1f_I 

o LPRe- aktívna účasť na prednáškovom popoludní v Piešťanoch ( ML, EM)  Viac na: 
https://www.mojareuma.sk/reumatici-su-opat-o-nieco-motivovanejsi-a-edukovanejsi/ 

o Vizionári-  diskusia na tému „ Bude zdravotníctva iba pre bohatých?“  Záznam dostupný na:  
https://www.youtube.com/watch?v=uhD2z-srj3I  

o Aktívna účasť na konferencii SLS- manažment v ošetrovateľstve. Konferencia sa konala 
v Bratislave. Viac na: https://aopp.sk/clanky/default/co-priniesla-epidemia-covid-19-do-
praxe-poskytovanej-osetrovateskej-starostlivosti 

o Okrúhly stôl – diskusia o zdraví žien- účasť ML, EM. Viac na: 
https://aopp.sk/clanky/default/zdravotnictvo-ako-priorita-prevencia-liecba-onkologickych-
ochoreni-ci-mentalne-zdravie-rezonuju-v-spolocnosti 

o Deň ženského zdravia v Starej tržnici v Bratislave. (ML, EM). Viac na: 
https://aopp.sk/clanky/default/zeny-mozu-svojim-spravanim-znizit-riziko-vzniku-rakoviny-az-
o-75-aj-je-posolstvo-dna-zenskeho-zdravia  

o NR SR účasť na rokovaní k zákonu č. 363/2011 Z.z. na základe pozvania predsedníčky 
zdravotníckeho výboru NR SR a štátneho tajomníka MZ SR(ML, EM)  

o Pozvanie prezidentky SR, účasť za AOPP na udeľovaní štátnych vyznamenaní. Viac na: 
https://aopp.sk/clanky/default/statne-vyznamenania-si-z-ruk-prezidentky-prevzali-aj-
osobnosti-z-oblasti-zdravotnictva 

 
Média: 

- Slovenský rozhlas – preplácanie PCR testov pred hospitalizáciou 
- RTVS- Banská Bystrica- online rozhovor na tému odloženej zdravotnej starostlivosti  
- HN – odpovede na otázky ku kúpeľnej zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosti pre 

pacientov. Porovnávanie rozdielov v ČR a SR 
- RTVS- 7/24- diskusia na tému „ Kríza v Slovenskom zdravotníctve“ Viac na :  

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/18989/332541#434 
 
 
EM: 
 

• vypracovala finálne pripomienky k novele zákona č. 363/2011Z.z.. Pripomienky boli doručené 

členom predsedníctva a členom AOPP -  pacientskym organizáciám ( ML, KK). Podstatnú časť 
pripomienok spracovala samostatne a viedla aj rokovania, opakované pracovné stretnutia k tejto 
téme, vrátane doplňujúcich pripomienok k textu zákona predloženého do Národnej rady po 
schválení vládou. Textové znenie zákona sa zmenilo nie po MPK, ale po zasadnutí HR vlády. 
Opakovane sa menilo aj v NR SR, a to na základe poslaneckých návrhov a novela zákona pred 
schvaľovaním mala úplne inú podobu, ako bol jej pôvodný legislatívny návrh predložený po MPK 
na schvaľovanie vládou a parlamentom.  

• Viceprezidentka AOPP hovorila v Rádiu Lumen 1. časť 7.6.2022 o duševnom zdraví  

• nahranie rozhovoru pre portál  Netky. Viac na:  http://www.netky.sk/clanok/rozhovor-pocas-
korony-sa-nielen-onkologickym-pacientom-stala-neodpustitelna-krivda-hovori-viceprezidentka-
aopp?fbclid=IwAR0cnYllaH0rlOwFAcGH-jV2mTwUFyc3Tcqv3le1TCTcgDF-tL1qNvxMDWU 

• pripomienky k výnosu MZ SR o MTP vybavení jednotlivých typov ZZ- centrá drogovej závislosti  

• News and Media Holding a.s.- odpovede pre Zdravie- nedostatok špecialistov a problémy 
s predpisovaním liekov-  opakovaný recept 

• Editoriál k časopisu LIEK júnové číslo, 

• Účasť na okrúhlom stole organizovanom MZ SR 25.5.2022 na tému „Zdieľanie rizík pri vstupe 
inovatívnych liekov na slovenský trh: Sme pripravení na moderné prístupy?“ 

https://aopp.sk/clanky/default/statne-vyznamenania-si-z-ruk-prezidentky-prevzali-aj-osobnosti-z-oblasti-zdravotnictva
https://aopp.sk/clanky/default/statne-vyznamenania-si-z-ruk-prezidentky-prevzali-aj-osobnosti-z-oblasti-zdravotnictva


• Účasť na konferencii „Sme si rovní“ 27.5.2022 v X-Bionic, organizovanej Slovenským 
paralympijským výborom 

• Prezentácia za AOPP na konferencii FARMAKOEKONOMIKA NA SLOVENSKU XLIII., XV. Slovenská a 
česká farmakoekonomická konferencia, 1.6.2022, autori EM, ML, MF 

• Okrúhly stôl 1.6.2022 – (viď vyššie ML) 

• NR SR účasť na rokovaní Výboru NR pre zdravotníctvo 1.6. 2022 k zákonu č. 363/2011 Z.z. na 
základe pozvania predsedníčky zdravotníckeho výboru NR SR a štátneho tajomníka MZ SR(viď 
vyššie ML)  

• Deň ženského zdravia v Starej tržnici v Bratislave. (viď vyššie ML) 

• Vypracovanie pripomienok k  LP/2022/315 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. 
septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a 
materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších 
predpisov 

 

KK:  

- Pripomienkovanie v rámci MPK „Aktualizácia Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre 
roky 2014-2030“. Príprava podkladov na pracovnom stretnutí po vyhodnotení pripomienok 
MZ. ( spolupráca EM, ML)  Účasť na pracovnom stretnutí s riaditeľom IZA MZ SR ( ML)  
Viac na: https://www.teraz.sk/spravy/schvalili-aktualizaciu-strategickeho/644030-
clanok.html  
Materiály schválene vládou na: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27395/1  

- Pripomienkovanie materiálu, ktorý bol doručený MZ na základe podnetu ÚDZS na legislatívne 
zmeny v zákone č.581/ 2004 Z.z. (spolupráca s EM, ML)  

MF:  

- príprava podkladov o postavení a financovaní pacientskych organizácii v EÚ a na Slovensku. 
Identifikácia kľúčových problémov. Materiál bol vypracovaný na základe požiadavky poslanca 
NR SR Krajčiho, ktorý nesúhlasil s návrhom prechodného obdobia v zákone č. 363/2011 Z.z . § 
98h, v ktorom bola navrhovaná zmena na prechodné obdobie, kým sa nevyrieši financovanie 
pacientskych organizácií v SR,  aby členom poradného orgánu ministerstva alebo ministra pri 
rozhodovaní vo veciach kategorizácie mohla byť aj osoba, ktorá je členom v profesijnej, 
odbornej alebo pacientskej organizácii, ktorej činnosť je financovaná výrobcami alebo 
dodávateľmi liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín, ich distribútormi alebo 
záujmovými združeniami. Návrh zákona však na druhej strane zároveň rozširuje zloženie 
poradných orgánov o zástupcu pacientov. Keďže pacientske organizácie nemajú v dnešných 
podmienkach zabezpečené nezávislé financovanie, zástupcom pacientov v poradných 
orgánoch by nemôže byť žiadny člen žiadnej z existujúcich pacientskych organizácii, ktorý sa 
aktívne podieľa a má bohaté skúsenosti na pomoci pacientom pri zabezpečení poskytnutia 
zdravotnej starostlivosti v podmienkach Slovenskej republiky. Návrh na prechodné obdobie 
nebol podporený poslancami NR SR.  

VI:  

- návrh, aby vypracovala list pre EPF  a IAPO, ktorej sú AOPP členmi, že bude kontaktnou osobou 
pre spoluprácu so zahraničím na základe poverenia predsedníctvom  AOPP 

 
 

• Projekty AOPP – schválené projekty predsedníctvom, ktoré pokračujú v r. 2022 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 
 

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 
- (vrátane kúpeľnej starostlivosti, práv pacientov, ...),  
- (poskytovanie zdravotnej starostlivosti, testovanie, výnimky, očkovanie, kontraindikácia 

očkovania, rúška, hranice) 
- Lieky a zdravotnícke pomôcky 
- Zdravotné poistenie   
- Sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie  
- Iné zameranie (napr. odškodnenie za poškodenie zdravia                                                                   

Etika zdravotníckych pracovníkov 
- Poplatky v zdravotníctve  

Podnety v rámci právneho poradenstva za prvý štvrťrok 2022 boli vyhodnotené a doručené 
predsedníctvu 

 
o Ministerstvo zdravotníctva SR reagovalo, že je naďalej otvorené diskusii v súvislosti s 

predpisovaním liekov. Snažíme sa v spolupráci s inými organizáciami v zdravotníctve nájsť spôsob 
ako urobiť maximum preto, aby na urýchlené legislatívne zmeny nedoplatili pacienti- rokovanie 
na pôde MZ, na pôde NR SR v rámci zdravotníckeho výbory, návrat k pôvodnému stavu, prípadne 
ustanovenie prechodného obdobia na aplikáciu §119 zákona č. 362/2011 Z.z. v praxi. K zmenám 
by mohlo dôjsť  aj v rámci prerokovania zákona č. 363/2011 Z.z.  

       Zodpovední: ML, predsedníctvo AOPP  

 
Legislatívna komisia- pokračovanie aj v r. 2022 
 

• 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 
(KK)  

-  rozhodnutie o preposlaní návrhov na pripomienkovanie k novele právnych predpisov 
členom, príprava základných pripomienok a sumarizovanie pripomienok v rámci MPK ( ML, 
EM, KK, predsedníctvo AOPP) 

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

 
Zodpovední: predsedníctvo AOPP – pokračuje  
 

 
 
 



Vytvorenie fondu na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácii- pokračovanie aj v r. 
2022 
 

• Ide o projekt, 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 

- Zatiaľ požiadali o poddporu v roku 2021, 2022 -  OZ Lymfoma a leukémia, Malíček, HANS, 
Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, OZ ŠANCA PRE PEČEŇ,  Slovak Crohn club, Liga 
Zdravia 

- Nepodarilo sa získať partnerskú podporu na projekt 
- Prezidentka opätovne 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  projektu 
„Vytvorenie fondu na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácii“ 

- AOOP a členské organizácie partneri MZ v oblasti zdravotnej a  liekovej politiky (PVV pre oblasť 
zdravotníctva)   

-  bude potrebné rozvíjať aj v r. 2022 vzdelávacie projekty HTA, lieková politika, OSN, klinické 
skúšania  
 

Zodpovední: ML, predsedníctvo AOPP 

Projekty MZ SR-  projekty pokračujú v r. 2022  
 

• Projekt „Štandardné diagnostické a terapeutické postupy – MZ“- pokračuje 
- Zasadnutia komisie sa budú konať štyrikrát krát aj v r. 2022. Zasadnutie 15.6. 2022.   

 
Zodpovedný: ML- pokračuje  
 

• Projekt „Postupov pre výkon prevencie (PpVP)- MZ SR- pokračuje 
- Zasadnutia komisie sa budú konať štyrikrát krát aj v r. 2022.  Zasadnutie 14.6. 2022.     

 
predseda oboch  komisii, odborný garant Národného projektu, zástupca Odborného projektového 
tímu je prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP  

       
  Zodpovedný: ML   
 

• Členstvo v Kategorizačnej komisii pre ústavnú zdravotnú starostlivosť  (KK ÚS) -  MZ SR 
v súlade so zákonom č.540/ 2021 Z.z. 

- Zasadnutia  2x týždenne celodenné– marec, apríl, máj 2022 
- Odborníci za jednotlivé medicínske oblasti predložili medicínske programy, ktoré komisia 

odsúhlasila, následne daná do MPK  vyhláška na pripomienkovanie. Materiál sa nachádza na 
stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/357  

- Zasadnutie KK ÚS po ukončení MPK  v júli 2022 
 

Zodpovedný: ML   
 

 
 
 
 

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


Projekty občiansky sektor - komora MVO, ÚSVROS- projekty pokračujú v r. 2022  

• Komora pre mimovládne neziskové organizácie. Pravidelné zasadnutia a spájanie v rámci 
podpory OZ. Príprava novej koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti. Pôvodný návrh bol 
stiahnutý z MPK (činnosť ML).  
 
Zodpovedný :  EM  

 
 
Rada vlády SR pre MNO (kreovaná v rámci ÚSV ROS, predseda rady minister vnútra- členstvo)   

- Účasť viceprezidentky EM. zasadnutí Rady vlády SR pre MNO,  sa konalo v júni 2022 za účasti 
ministra vnútra. Na zasadnutí bol prítomný  Mgr. Filip  Vagač, splnomocnenec vlády SR pre 
rozvoj občianskej spoločnosti  

         
      Zodpovedný :  EM  

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

AOPP podalo návrh na projekt zameraný na správnu životosprávu, podporu očkovania 
 

Zodpovedný: ML  
 
 
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(web, fb) členovia 
predsedníctva a AOPP 

• Významné pamätné dni pre pacientov – fb. stránka (v súlade s mesačným harmonogramom na r. 
2022)  

• Sledovanie návštevnosti stránok a mediálnych výstupov 

• Newsletter AOPP 

• Reputationn N-   dlhodobo spolupracuje s AOPP v oblasti komunikačnej stratégie ( projekt Lieky 
s Rozumom, vydávanie tlačových správ, komunikácia s médiami, vedenie stránok- web a fb. 
príprava Newslettera AOPP a.t.ď.). Navrhli nové zmluvné podmienky v rámci  ďalšej spolupráce. 

 
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 

• EPF   

• IAPO  
Zodpovední: VI,  predsedníctvo AOPP- pokračuje 



 
 
K bodu 8 - Rozdelenie zastupovania v jednotlivých pracovných skupinách MZ SR, Rade vlády MNO, 

Komore MNO a ďalších 

o V rámci realizovaných projektov AOPP si predsedníctvo predbežne rozdelilo  úlohy ( viď bod 8) 
s konkrétnou zodpovednosťou jednotlivých členov za ich realizáciu 

- je však potrebné brať do úvahy meniace sa legislatívne prostredie, požiadavky členských 
organizácii a orgánov štátnej správy, samospráv, partnerských organizácii pri príprave návrhov 
legislatívnych zmien a projektov, účasti v rámci rozhodovacích a iných činnosti,   prospešných 
pre AOPP a pacientske organizácie, pacientov, a tomu prispôsobovať projekty, zodpovednosť 
jednotlivých členov predsedníctva a participáciu na realizácii úloh, napĺňaní cieľov 

- Predsedníctvo AOPP obdržalo harmonogram činnosti na druhý polrok 2022, ktorý bol 
predbežný, kvôli blížiacim sa voľbám a na druhý polrok je ho potrebné doplniť  

- Ciele a priority AOPP je potrebné aktualizovať na ďalšie obdobie 2022- 2026 
Viac na: https://aopp.sk/co-robime/ciele-priority 
 

K bodu 9 - Príprava Celoslovenskej pacientskej konferencie 

• Kancelária pripravuje realizáciu 6. Celoslovenskej pacientskej konferencie, ktorá sa bude 
konať 25-26.11.2022. Téma konferencie – Manažment pacienta - cesta pacienta  

• Rezervované sú priestory v hoteli Bratislava.  

• Prezidentka navrhla zvolať ešte v apríli pracovnú skupinu, ktorá by sa venovala príprave 
odborného programu na konferenciu a rozdeleniu úloh v rámci organizačného 
zabezpečenia konferencie. Kvôli iným neodkladným pracovným povinnostiam sa 
nepodarilo termín dodržať.  

- Členmi pracovnej skupiny – ML,  EM, ML, KG, LB,   za AIFP – Darius Richter, moderátor-   Richard 
Fides.  

- Porota na výber ocenených lekárov a sestier:  záujem o členstvo prejavil DT, o ďalších členoch 
poroty  rozhodne predsedníctvo na zasadnutí v máji 2022. Kvôli pracovnej vyťaženosti a voľbám 
presun na jún 2022.   

- Definitívne zloženie poroty- Dominik Tomek – predseda. Členovia: Veronika Ivančíková- za 
predsedníctvo AOPP, členské pacientske organizácie – Jarmila Fajnorová, média- šéfredaktorka 
ZdN- Katarína Lovasová, odborná verejnosť- sestry- Zuzana Fabianová    

- Príprava oceňovania „ Môj lekár“ a „Moja sestra“ ako aj „In MEMORIAM“. Požiadanie 
o doručenie návrhov – členské pacientske organizácie, široká verejnosť 

-  Predbežný program s výberom prednášajúcich, doručený novému predsedníctvu ( rozhodnutie 
o diskusných paneloch)  , ktoré súhlasilo s jeho obsahom 

-  Kancelária AOPP v júni 2022 oslovila partnerov na spoluprácu a účastníkov diskusných panelov.  
Termín na odpovede : 15.8.2022 

- Kancelária AOPP požiadala o záštitu ministra zdravotníctva a rektora SZÚ  
 
Zodpovední: prezident, predsedníctvo a kancelária AOPP 

 

K bodu 10 - Diskusia 

• Prezidentka navrhuje, aby si predsedníctvo volilo priority a ciele uvážlivo, tak, aby 
realizovateľné v praxi. Je potrebné brať do úvahy finančné a personálne možnosti AOPP. 
Zamerať sa v prvom rade po voľbách nového predsedníctva AOPP na priority, ktoré budú 
prínosné pre AOPP a pacientske organizácie- PVV, prípravy legislatívnych zmien, pripraviť 

https://aopp.sk/co-robime/ciele-priority


v rámci projektov a podpory pacientskych organizácii návrh na zákon o financovaní AOPP 
a pacientskych organizácii ( pôvodný návrh zákona bol doručený novému predsedníctvu)   

• ML – aj v budúcnosti je potrebná komunikácia smerom na verejnosť. Prosba o vyjadrenie sa 
členov predsedníctva aj v rámci FB AOPP aj v príspevkoch či reakciách 

• EM- navrhla prípravu a vypracovanie smernice AOPP na výber zástupcov pacientskych 
organizácii do komisii, prípadne iných orgánov štátnej  správy, samosprávy, partnerských 
organizácii 

• Predsedníctvo AOPP bude mať zriadené mailové adresy AOPP, ktoré budú dostupné na 
webovej stránke AOPP. Viac na: https://aopp.sk/o-nas/predsednictvo-struktury-experti-
dobrovonici 

• k  projektu Telemedicína – Softvérovú platformu bude robiť NCZI. Telemedicína nateraz nie je 
prioritou, avšak je stále možnosťou a perspektívou do budúcnosti. Je potrebné sledovať 
legislatívne prostredie,  mapovať potreby a požiadavky pacientov s jednotlivými diagnózami, 
dostupnosť pacientov k IT technológiám, počítačové zručnosti a presadzovať zmeny.  

 
 

Bod 11 - Návrhy na uznesenia  

 
Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 10.5.2022 
 
A. Predsedníctvo schvaľuje:  

A/1/4/2022 -    Návrh programu zasadnutia 
A/2/4/2022 -    KG za zapisovateľku zápisnice, za overovateľa Elenu Marušákovú (EM) 
A/3/4/2022 -    Program zasadnutia predsedníctva 
A/4/4/2022 -     Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 10.5.2022 
A/5/4/2022 - Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva  od posledného zasadnutia 

predsedníctva a po voľbách orgánov AOPP 
A/6/4/2022 - Projekty AOPP na r. 2022 a rozdelenie úloh v rámci ich plnenia medzi členmi 

predsedníctva   
A/7/4/2022 -     Prípravu Celoslovenskej pacientskej konferencie a prípravný výbor, poverený prípravou 

programu a organizačným zabezpečením konferencie, zloženie poroty na výber 

ocenených „Môj Lekár“ a „Moja  Sestra“  

A/8/4/ 2022 -    Žiadosti na podporu vzdelávania Liga Zdravia a Hans 
A/9/4/ 2022 -    Zmluvné podmienky v rámci  ďalšej spolupráce s Reputatotionn N 

A/10/4/2022-    Zmluvné podmienky v druhom polroku 2022, nad rámec činnosti prezidentky AOPP  

 

B. Predsedníctvo ukladá  

B/1/4/2022 -  Kancelárii pokračovať v realizácii príprav 6. Celosl. pacientskej konferencie v stanovených 
termínoch 

B/2/4/2022 -  Vypracovať Smernicu upravujúcu spôsob nominovania zástupcov pacientov ako členov 
poradných orgánov Asociáciou na ochranu práv pacientov o.z. a spôsob a formu 
prezentovania objektivizovaných informácií zástupcom pacientov v poradných orgánoch 

 

C.  Predsedníctvo berie na vedomie 

C/1/4/2022 - stav hospodárenia AOPP od 10.5.2022 – 13.6.2022 

C/2/4/2022 - informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia  

                        predsedníctva 

 
 



Bod 13 - Schválenie uznesení 
 
Prítomní členovia predsedníctva AOPP počtom hlasov za 4, proti 0, zdržal sa 0 odsúhlasili návrh 
uznesení. 
 
 
Bod 14 - Záver 
 
Mária Lévyová poďakovala všetkým zúčastneným za účasť.  
 
Termín ďalšieho zasadnutia predsedníctva AOPP bude po dohode s členmi predsedníctva AOPP konať 
v auguste 2022.  
 
 
 
Predsedajúca: Mária Lévyová  
Zapísala: Katarína Gavalcová Dňa: 13.06.2022  
Overil: Elena Marušáková  Dňa: 13.06.2022 


