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Zápisnica 8/2022 

zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu a práv pacientov SR 

 
Dátum: 13.12. 2022 o 13:00 h   
miesto: online 

Prítomné členky Predsedníctva: Mária Lévyová (ML), Elena Marušáková (EM), Miroslava Fövényes 
(MF), Dominik Tomek (DT)  
Pozvaní: Katarína Gavalcová (KG) 
Ospravedlnení: 1 - Veronika Ivančíková (VI) 
 

Program 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu  
3. Voľba zapisovateľa a overovateľa 
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 27.10.2022  
5. Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného 

zasadnutia predsedníctva 
6. Činnosť predsedníctva AOPP od  zasadnutia predsedníctva 27.10.2022 
7. Projekty AOPP – schválené predsedníctvom, ktoré pokračujú v r. 2022 
8. Návrh rozpočtu AOPP na r. 2023  
9. Vyhodnotenie 6. 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 27.10.2022:  
 

Splnené uznesenia: 

A/1/7/2022 - A/9/7/2022, B/1/7/2022 , B/2/7/2022  
 
Plní sa priebežne: 

A/7/3/2022, A/9/3/ 2022, A/10/4/2022, A/8/5/2022, A/7/6/2022 a A/8/6/2022, B/1/6/2022  
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K bodu 5 –- 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 13.12.2022   
o Stav na účte AOPP je vo výške  33 742.40 Eur. 
o Stav na účte Podpora vzdelávania členských organizácii je vo výške -  účet bol zrušený 

a v novembri prevod na účet 2% z dani  
o  účet 2% z dani -  pôvodný stav november 33 567,00 Eur.  

- K dňu zasadnutia predsedníctva – 25 484, 90 Eur (úhrada faktúr, zmlúv  v súlade so 
zákonom o 2% z dani). 

o Pohľadávky z úhrady členských – zo 48 členov uhradilo 34 členov k 1.11.2022 – neuhradilo 
11 členov. 

o Z toho výnos z 2% z dane v r. 2022 je ku dňu zasadnutia predsedníctva vo výške 33 567,00  
Eur. 

 
K bodu 6 - Činnosť predsedníctva AOPP od  zasadnutia predsedníctva 27.10.2022: 

• 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.  Poslanci  dávali pozmeňujúce návrhy. Bude potrebné počkať na 
uverejnenie kompletného znenia noviel (ML, EM)  .                                                                                                                                                                                        
 Viac na: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=518385 
 

o  v októbri pracovné stretnutie s poslancom Marekom Krajčim, členom Výboru NR SR pre 
zdravotníctvo - predložený návrh o financovaní AOPP, hľadanie možnosti podpory financovania 
pacientskych organizácii. Uplatňovanie novely zákona č. 363/2011 Z.z. v praxi (výnimky, rozpočet 
na lieky, obavy pacientov z nedostupnosti liekov a zdravotníckych pomôcok, zhoršovania 
dostupnosti zdravotnej starostlivosti) Účasť na pracovnom stretnutí (ML, EM, DT) 

- v januári 2023 sa bude konať pracovné stretnutie na pôde MZ SR- predsedníctvo AOPP 
 

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 Viceprezidentka Elena Marušáková sa za AOPP zúčastnila prvej celosvetovej pacientskej 
konferencie, ktorá sa konala v dňoch 15. - 16. 10. 2022 v Ríme. (EM) 

Viac: https://www.aopp.sk/clanky/default/svetova-aliancia-pacientov-zorganizovala-svoju-prvu-
konferenciu-pre-pacientov-s-celosvetovou-ucastou 

 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=518385
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/362/
https://www.aopp.sk/clanky/default/svetova-aliancia-pacientov-zorganizovala-svoju-prvu-konferenciu-pre-pacientov-s-celosvetovou-ucastou
https://www.aopp.sk/clanky/default/svetova-aliancia-pacientov-zorganizovala-svoju-prvu-konferenciu-pre-pacientov-s-celosvetovou-ucastou
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o Prezidentka a viceprezidentka AOPP boli prizvaní na stretnutie Združenia všeobecných lekárov 
pre dospelých a zdravotných poisťovní. (ML, EM)   

Viac: https://www.aopp.sk/clanky/default/aopp-bolo-prizvane-na-stretnutie-zdruzenia-vseobecnych-
lekarov-pre-dospelych-zdravotnych-poistovni 

 
o v novembri 2022 sa v Bratislave konal v poradí už 16. ročník konferencie o digitálnych 

technológiách v zdravotníctve, na ktorej nechýbala ani prezidentka AOPP Mária Lévyová, 
viceprezident Dominik Tomek a členka predsedníctva Miroslava Fövényes. (ML, DT, FM) 

Viac: https://www.aopp.sk/clanky/default/buducnost-je-teraz-16-rocnik-konferencie-o-digitalnych-
technologiach-v-zdravotnictve 

 
o OZ malíček má za sebou už 10. ročník odovzdávania Purpurových sŕdc. Ocenení, ktoré sú 

vyjadrením obdivu a vďaky za obetavú a častokrát nedocenenú pomoc malým bojovníkom a 
ich rodinám. Podujatie sa každoročne koná pri príležitosti Svetového dňa predčasne 
narodených detí, ktorý pripadne v tomto roku na 17. november. (ML, EM) 

Viac: https://www.aopp.sk/clanky/default/odovzdavanie-purpurovych-sdc 
 

o Prezidentka a viceprezidentka AOPP boli prizvaní na stretnutie Združenia všeobecných lekárov 
pre dospelých a zdravotných poisťovní.  

Viac:https://aopp.sk/clanky/default/aopp-bolo-prizvane-na-stretnutie-zdruzenia-vseobecnych-
lekarov-pre-dospelych-zdravotnych-poistovni 

 
o Stanovisko Asociácie na ochranu práv pacientov k rokovaniam o požiadavkách Lekárskeho 

odborového združenia, 22. november 2022  (ML)   
Viac: https://www.aopp.sk/clanky/default/potrebujeme-krizovy-plan-ak-k-dohode-s-lekarmi-nedojde 

 
o Viceprezidentka AOPP sa 22. novembra 2022 zúčastnila virtuálnej diskusie k digitalizácii 

zdravotníctva v rámci spoločnej platformy CEEBA-HPN (Platforma zdravotnej politiky strednej 
a východnej Európy a Pobaltských krajín). (EM)   

Viac: https://www.aopp.sk/clanky/default/virtualna-diskusia-k-digitalizacii-zdravotnictva 
 

o Už takmer dve desaťročia majú pacienti právo na slobodný výber lekára, poskytovateľa. Kým 
niektorí pacienti za tým vidia pozitíva, iní preto blúdia v systéme. O riešeniach tohto problému 
cez lepší manažment a definovanie cesty pacienta dnes diskutujú zástupcovia ministerstva, 
poisťovní, výrobcov liekov a zdravotníckych pomôcok, aj zdravotníci a pacienti na Šiestej 
celoslovenskej pacientskej konferencii Asociácie na ochranu práv pacientov. (ML) 

Viac: https://www.aopp.sk/clanky/default/zlepsenie-manazmentu-cesty-pacienta-pomoze-skratit-
cas-od-diagnostiky-k-liecbe 

 
o Šiesty ročník celoslovenskej pacientskej konferencie na tému „ Manažment pacienta- cesta 

pacienta“  už tradične vyvrcholil slávnostným oceňovaním zdravotníkov. Ocenenia „Môj lekár“ 
a „Moja sestra“ si z rúk prezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Márie 
Lévyovej, poslankyne NR SR, generálneho a hlavného partnera si  prevzalo 10 lekárov a 10 
sestier. (ML) 

Mediálne odkazy:   
 Viac:https://www.aopp.sk/clanky/default/pacienti-uz-po-siestykrat-ocenili-pracu-lekarov-sestier-
cenu-verejnosti-si-odniesli-kosicke-zdravotnicky 
Viac: https://www.aopp.sk/clanky/default/zaznam-zo-siestej-celoslovenskej-pacientskej-konferencie 
Viac: https://www.woman.sk/advertising/pacienti-ocenia-lekarov-a-sestry/?nowprocket=1 
 Viac: Ocenenie lekárov a zdravotných sestier - YouTube 
 
 

https://www.aopp.sk/clanky/default/aopp-bolo-prizvane-na-stretnutie-zdruzenia-vseobecnych-lekarov-pre-dospelych-zdravotnych-poistovni
https://www.aopp.sk/clanky/default/aopp-bolo-prizvane-na-stretnutie-zdruzenia-vseobecnych-lekarov-pre-dospelych-zdravotnych-poistovni
https://www.aopp.sk/clanky/default/buducnost-je-teraz-16-rocnik-konferencie-o-digitalnych-technologiach-v-zdravotnictve
https://www.aopp.sk/clanky/default/buducnost-je-teraz-16-rocnik-konferencie-o-digitalnych-technologiach-v-zdravotnictve
https://www.aopp.sk/clanky/default/odovzdavanie-purpurovych-sdc
https://www.aopp.sk/clanky/default/virtualna-diskusia-k-digitalizacii-zdravotnictva
https://www.aopp.sk/clanky/default/zlepsenie-manazmentu-cesty-pacienta-pomoze-skratit-cas-od-diagnostiky-k-liecbe
https://www.aopp.sk/clanky/default/zlepsenie-manazmentu-cesty-pacienta-pomoze-skratit-cas-od-diagnostiky-k-liecbe
https://www.aopp.sk/clanky/default/pacienti-uz-po-siestykrat-ocenili-pracu-lekarov-sestier-cenu-verejnosti-si-odniesli-kosicke-zdravotnicky
https://www.aopp.sk/clanky/default/pacienti-uz-po-siestykrat-ocenili-pracu-lekarov-sestier-cenu-verejnosti-si-odniesli-kosicke-zdravotnicky
https://www.aopp.sk/clanky/default/zaznam-zo-siestej-celoslovenskej-pacientskej-konferencie
https://www.woman.sk/advertising/pacienti-ocenia-lekarov-a-sestry/?nowprocket=1
https://www.youtube.com/watch?v=_yI4ZE1pg_w&ab_channel=DTV
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o Na Slovensku rezonuje diskusia o potrebe efektívneho financovania medicínskych inovácií a 

uzavretia investičnej medzery, ktorá za posledné desaťročie narastá. Za pacientov v rámci 
diskusie vystúpila 1. viceprezidentka AOPP Elena Marušáková, ktorá poukazovala najmä na 
potrebu zavádzania procesov a tým aj sledovania kvality v zdravotníctve. (EM) 

Viac: https://www.aopp.sk/clanky/default/itapa-inovativna-liecba-inovativne-financovanie 
 

o Americká obchodná komora zorganizovala 8. decembra v Bratislave okrúhly stôl na tému 
"Budúcnosť zdravotníctva: Preventívna starostlivosť". Diskutovať prišli zástupcovia 
Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva, zdravotných poisťovní, 
pacientov, analytikov, lekárov, Ministerstva financií SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR, VÚC a výrobcov. Na okrúhlom stole nechýbala ani naša asociácia, hlas pacientov 
zastupovala prezidentka Mária Lévyová. (ML) 

Viac: https://www.aopp.sk/clanky/default/zastupcovia-kucovych-institucii-diskutovali-o-buducnosti-
prevencii-na-slovensku 

 
o Prezidentka AOPP Mária Lévyová a členka predsedníctva AOPP a OZ Lymfoma a Leukémia 

Miroslava Fövényes sa zúčastnili na konferencii „Efektivní nemocnice 2022 – Strategie 
zdravotních pojišťoven a nemocnic“, ktorá sa konala 29. – 30. novembra 2022 v Prahe.  (ML, 
MF)  

Viac: https://www.aopp.sk/clanky/default/konferencia-v-prahe-predstavila-hodnotenie-nemocnic-
pacientmi 

 
o okrúhly stôl o diskriminácia a stigmatizácia ochorení pri príležitosti medzinárodného dňa 

psoriázy ( ML, EM)  
Viac :  https://aopp.sk/pacient-vs-pravny-system 
 

 
o  Elena Marušáková sa zúčastnila ako riadny člen, nominovaný AOPP, zasadnutia Monitorovacej 

komisie pre dohľad nad plnením úloh Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 
2014-2030, dňa 12.12.2022  (EM)  

 
 

• Média: 
 

o Do pacientov na Slovensku sa neinvestuje. Pre štát sú iba nákladom. Komentár ZdN ( ML, EM)  
Viac:https://mediweb.hnonline.sk/zdn/nazory/96047329-komentar-vsetko-zavisi-od-milosti-

pripadne-nemilosti-ministra-financii-co-zdravotnictvu-neprispieva-k-

stabilite?fbclid=IwAR0J2BfWPbwlMX3FZQQyecboaL0R-BE3JEqHPfIcKnRDdKUcYshGS1LwVXI 

o Pravda – prepoisťovanie. Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov zdôraznila, že 
obmedzením prepoistenia sa problém so zdravotnou starostlivosťou pre Rómov nezmení. (ML) 

Viac: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/644908-stat-chce-chranit-chudobnych-pred-smejdmi-
zmena-poistovne-bude-tazsia/?fbclid=IwAR3wSkw-l82t-vTnBHKaXTkj6-
ytS0oF38F5R9vLyqHvCoRtuQvAhtG5nJY 

o TA3- účasť v diskusnej relácii „ Pozrime sa na to“ viceprezidentka AOPP (EM)  
Viac:https://www.ta3.com/relacia/26239/bude-nas-mat-kto-od-decembra-
liecit?fbclid=IwAR1esGDSVWPazlq6tBeR4Df0C6_Edsz9HHmV0X3uTwHTpNsanSwS-1iReJk 
 

o Slovenský rozhlas - Ak systém funguje, ako má, pacient sa môže naplno venovať svojej liečbe. 
Realita na Slovensku je však iná a čo bolo ešte pred pár rokmi samozrejmosťou, už dnes nie je. 

https://www.aopp.sk/clanky/default/itapa-inovativna-liecba-inovativne-financovanie
https://www.aopp.sk/clanky/default/zastupcovia-kucovych-institucii-diskutovali-o-buducnosti-prevencii-na-slovensku
https://www.aopp.sk/clanky/default/zastupcovia-kucovych-institucii-diskutovali-o-buducnosti-prevencii-na-slovensku
https://aopp.sk/pacient-vs-pravny-system
https://mediweb.hnonline.sk/zdn/nazory/96047329-komentar-vsetko-zavisi-od-milosti-pripadne-nemilosti-ministra-financii-co-zdravotnictvu-neprispieva-k-stabilite?fbclid=IwAR0J2BfWPbwlMX3FZQQyecboaL0R-BE3JEqHPfIcKnRDdKUcYshGS1LwVXI
https://mediweb.hnonline.sk/zdn/nazory/96047329-komentar-vsetko-zavisi-od-milosti-pripadne-nemilosti-ministra-financii-co-zdravotnictvu-neprispieva-k-stabilite?fbclid=IwAR0J2BfWPbwlMX3FZQQyecboaL0R-BE3JEqHPfIcKnRDdKUcYshGS1LwVXI
https://mediweb.hnonline.sk/zdn/nazory/96047329-komentar-vsetko-zavisi-od-milosti-pripadne-nemilosti-ministra-financii-co-zdravotnictvu-neprispieva-k-stabilite?fbclid=IwAR0J2BfWPbwlMX3FZQQyecboaL0R-BE3JEqHPfIcKnRDdKUcYshGS1LwVXI
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/644908-stat-chce-chranit-chudobnych-pred-smejdmi-zmena-poistovne-bude-tazsia/?fbclid=IwAR3wSkw-l82t-vTnBHKaXTkj6-ytS0oF38F5R9vLyqHvCoRtuQvAhtG5nJY
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/644908-stat-chce-chranit-chudobnych-pred-smejdmi-zmena-poistovne-bude-tazsia/?fbclid=IwAR3wSkw-l82t-vTnBHKaXTkj6-ytS0oF38F5R9vLyqHvCoRtuQvAhtG5nJY
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/644908-stat-chce-chranit-chudobnych-pred-smejdmi-zmena-poistovne-bude-tazsia/?fbclid=IwAR3wSkw-l82t-vTnBHKaXTkj6-ytS0oF38F5R9vLyqHvCoRtuQvAhtG5nJY
https://www.ta3.com/relacia/26239/bude-nas-mat-kto-od-decembra-liecit?fbclid=IwAR1esGDSVWPazlq6tBeR4Df0C6_Edsz9HHmV0X3uTwHTpNsanSwS-1iReJk
https://www.ta3.com/relacia/26239/bude-nas-mat-kto-od-decembra-liecit?fbclid=IwAR1esGDSVWPazlq6tBeR4Df0C6_Edsz9HHmV0X3uTwHTpNsanSwS-1iReJk
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Pacienti musia čoraz častejšie riešiť problémy, ktoré sú zlyhaním iných. Čo robiť, ak sa pacient 
nevie dostať k potrebnej zdravotnej starostlivosti a liečbe S akými problémami sa viete obrátiť 
na našu asociáciu. (ML)  

Viac na : https://podmaz.sk/podcast/host-nory-gubkovej/9944421324-maria-levyova-predsednicka-
asociacie-na-ochranu-prav-pacientov-7112022-
1305?fbclid=IwAR1OpH9BU3NzvHytJPuw01j8tfUClauRwIYiL_XwUWSPVjf2yNVPfomIG1g  
 

o TASR- novelu zákona o zdravotných poisťovniach posunuli poslanci Národnej rady SR do 
druhého čítania. Na jednej strane nás teší, že sa našiel kompromis pri odvodoch pre 
nízkopríjmové skupiny. Na druhej strane však máme obavy, že možnosť zmeniť zdravotnú 
poisťovňu už nebude také jednoduché (ML, EM)  

Viac:https://www.teraz.sk/najnovsie/nrsr-zisk-zdravotnych-poistovni-sa-m/672965-
clanok.html?fbclid=IwAR3EywPUUAwoKXEI9IvZfiWS7g4iNLKbfFGPhDMqCAdvox6YpuUYJO1RG58 
 

o Slovenský rozhlas- O diskriminácii na základe ochorenia sa hovorí málo. Niektorí pacienti majú 
zo svojho ochorenia doživotnú stigmu, ktorá významne ovplyvňuje ich osobný, ale často aj 
pracovný život. (ML)  

Viac:https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11380/1925875?fbclid=IwAR1EGZKKM4Zn4MRlfZeusYOBpdWC
nHWe20KW1_6xt3VZtVwq-USqWWX7Ai8 
 
 

o Pravda- výpovede lekárov- rozhovor(ML)  
Viac na: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/647187-vypovede-lekarov-hrozi-zatvaranie-celych-
nemocnic-to-nie-je-poplasna-sprava-ale-fakt/?fbclid=IwAR1gF3_ZY0X9GNI8vIugcfmVYroFXtJFd9-
iVl_CQL6YrudntqRQkWnG3F4  
 

 
o Stanovisko Asociácie na ochranu práv pacientov k rokovaniam o požiadavkách Lekárskeho 

odborového združenia, 22. november 2022  (ML)   
Viac: https://www.aopp.sk/clanky/default/potrebujeme-krizovy-plan-ak-k-dohode-s-lekarmi-nedojde 

o Trend – výpovede lekárov (EM, ML) 
 

o RTVS- zneužívanie urgentných príjmov (ML)  
 

o Prievidzské ECHO- problémy s ambulantnými lekármi (ML) 
 

o Zdravie – Dostupnosť onkologickej liečby (EM)  
 

o RTVS- Banská Bystrica diskusia k výpovediam lekárov (ML)  
 

o Zdravie- Cezhraničná starostlivosť (EM)    
 

o Stanovisko AOPP k výpovediam- potreba krízového plánu (ML, EM)  
Viac:https//aopp.sk/clanky/default/potrebujeme-krizovy-plan-ak-k-dohode-s-lekarmi-
nedojde?fbclid=IwAR2EWDeGKxKe4JFJsCxa6ACB0Cxs-Jp7NW2ASF1ih8wJS43-Sjs-HnP8HJI 
 

o Zdravotnícky denník – kompetencie všeobecných lekárov (EM)  
o RTVS- Správy a komentáre viceprezidentka AOPP (EM)  

Viac:https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14040?fbclid=IwAR0nUqQ5bTN1LmpEgu-
tHjvN_zyuR_bvi9ozlx5CGWgr3ISh897Yk6mrHYg 
 

o Rádio Slovensko- Z prvej ruky k výpovediam lekárov  

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/647187-vypovede-lekarov-hrozi-zatvaranie-celych-nemocnic-to-nie-je-poplasna-sprava-ale-fakt/?fbclid=IwAR1gF3_ZY0X9GNI8vIugcfmVYroFXtJFd9-iVl_CQL6YrudntqRQkWnG3F4
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/647187-vypovede-lekarov-hrozi-zatvaranie-celych-nemocnic-to-nie-je-poplasna-sprava-ale-fakt/?fbclid=IwAR1gF3_ZY0X9GNI8vIugcfmVYroFXtJFd9-iVl_CQL6YrudntqRQkWnG3F4
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/647187-vypovede-lekarov-hrozi-zatvaranie-celych-nemocnic-to-nie-je-poplasna-sprava-ale-fakt/?fbclid=IwAR1gF3_ZY0X9GNI8vIugcfmVYroFXtJFd9-iVl_CQL6YrudntqRQkWnG3F4
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Viac:https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/1936333?fbclid=IwAR33_Vn5WUDsz0XoB57huM7TtPzzE
60-thP4h0uHt3cNo9ASJd5wv0F8i3A 
 

o TA3-  Raňajky  téma v  Zdravotníctvo je v kríze, ako nastaviť cestu pacienta(ML, EM)  
Viac na: https://www.ta3.com/relacia/26479/zdravotnictvo-je-v-krize-uz-dlho-zlepsenie-manazmentu-
moze-skratit-cas-od-diagnostiky-k-liecbe?fbclid=IwAR1T1sa_Y-ZwA28DWY4nL_bJTHs-
H9ao4AB6iWAm4Q65XNW0N2-QPxndmEU 
 

o Stanovisko AOPP k rozpočtu a dostupnosti liekov a zdravotníckych pomôcok(ML, EM)  
Viac: https://aopp.sk/clanky/default/rozpocet-na-rok-2023-zhorsi-dostupnost-liekov-zdravotnickych-
pomocok?fbclid=IwAR12Q5048hJpaXiCHz2Ie1fvhQXexkHCriOD4sOBdZvJuSWnTZkXXlQixP0 
 

o Markíza- Teleráno- Rozpočet pre zdravotníctvo na budúci rok je, žiaľ, ďalšou katastrofou a 
veľmi zlou správou pre pacienta (ML)  

Viac:https://tvnoviny.sk/videa/90-telerano/105676-2-12-
2022?fbclid=IwAR3kqn6ncXg7m3tjk_GiaFiKZfK3MWjOcdMFHEiIwnv4oxnHpHdq1lfvBjo 
 

o Levické ECHO- čakanie k lekárom (ML)  
 

o HN- rozhovor (ML)  
Viac na: https://hnonline.sk/slovensko/tag/maria-levyova 
 

o Hospodárske noviny (HN) - zmeny v sociálnych zákonoch (ML)  
 

o Štandard – rozhovor (ML)  
https://standard.sk/284965/levyova-uplatky-hlasia-pacienti-ojedinele-su-vobec-radi-ked-ich-osetria/ 
 

o TA3- Pozrime sa na to na tému ambulantného sektora (ML)  
Viac na: https://www.ta3.com/relacia/26696/budu-pre-nas-ambulancie-nedostupnejsie 
 

o Výzva 16 organizácii v zdravotníctve poslancom NR SR pred schvaľovaním rozpočtu, bola 
doručená prezidentke SR, predsedovi vlády, kompetentným ministrom   

Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/kucovi-akteri-posobiaci-v-zdravotnictve-
vyzyvaju-poslancov-nr-sr-k-navratu-k-platbe-za-poistenca-statu-na-urovni-45-z-priemernej-
mzdy?fbclid=IwAR2Shm1a9TbeWbs8GvRy05Cfi-XzEdmsbEMWO4wiDFKd-GgAZXZ2nFPkJsU 
 

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

• 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 -  bude pokračovať 
aj v r. 2023 

 
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.  

https://www.ta3.com/relacia/26479/zdravotnictvo-je-v-krize-uz-dlho-zlepsenie-manazmentu-moze-skratit-cas-od-diagnostiky-k-liecbe?fbclid=IwAR1T1sa_Y-ZwA28DWY4nL_bJTHs-H9ao4AB6iWAm4Q65XNW0N2-QPxndmEU
https://www.ta3.com/relacia/26479/zdravotnictvo-je-v-krize-uz-dlho-zlepsenie-manazmentu-moze-skratit-cas-od-diagnostiky-k-liecbe?fbclid=IwAR1T1sa_Y-ZwA28DWY4nL_bJTHs-H9ao4AB6iWAm4Q65XNW0N2-QPxndmEU
https://www.ta3.com/relacia/26479/zdravotnictvo-je-v-krize-uz-dlho-zlepsenie-manazmentu-moze-skratit-cas-od-diagnostiky-k-liecbe?fbclid=IwAR1T1sa_Y-ZwA28DWY4nL_bJTHs-H9ao4AB6iWAm4Q65XNW0N2-QPxndmEU
https://aopp.sk/clanky/default/rozpocet-na-rok-2023-zhorsi-dostupnost-liekov-zdravotnickych-pomocok?fbclid=IwAR12Q5048hJpaXiCHz2Ie1fvhQXexkHCriOD4sOBdZvJuSWnTZkXXlQixP0
https://aopp.sk/clanky/default/rozpocet-na-rok-2023-zhorsi-dostupnost-liekov-zdravotnickych-pomocok?fbclid=IwAR12Q5048hJpaXiCHz2Ie1fvhQXexkHCriOD4sOBdZvJuSWnTZkXXlQixP0
https://hnonline.sk/slovensko/tag/maria-levyova
https://standard.sk/284965/levyova-uplatky-hlasia-pacienti-ojedinele-su-vobec-radi-ked-ich-osetria/
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Najčastejšie oblasti:    

- Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a znižovanie jej dostupnosti 
(vrátane kúpeľnej starostlivosti, práv pacientov, ...),  

o 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  

 
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: predsedníctvo AOPP – pokračuje  
 

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. 

- 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. 2023 vzdelávacie projekty HTA, lieková politika, OSN, 
klinické skúšania.  

 
Zodpovední: ML, predsedníctvo AOPP 
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Projekty MZ SR-  projekty pokračujúce v r. 2023:  

 

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

- Zasadnutia komisie sa budú konať štyrikrát krát aj v r. 2022. Zasadnutie sa konalo 
25.10.2022. Členovia komisie predbežne pripomienkovali a schvaľovali 30 nových ŠDTP.  
  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. 

Členovia komisie predbežne pripomienkovali a schvaľovali 10 nových ŠDTP. 
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)  
- Materiál Vyhláška  sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-

procesy/SK/LP/2022/357  

         Čo môžeme očakávať najbližší rok v rámci činnosti  kategorizačnej komisie: 
- Zber a spracovanie údajov od nemocníc (dotazník pripravenosti nemocníc na OSN) – 

august/september 2022 - zrealizované 
o  Komunikácia s nemocnicami bude pokračovať naďalej 

- Vyhodnotenie siete nemocníc – do konca októbra 2022- termín nebol splnený 
- Zverejnenie zoznamu kategorizovaných nemocníc - do konca roka 2022 
- Revízia vyhlášky o kategorizácii ústavnej starostlivosti – priebežne 

o Členov komisie a odborných pracovných skupín bude MZ SR opätovne kontaktovať 
ešte pred koncom roka 2022 (predbežne v decembri), jednotlivé časti vyhlášky sa budú 
revidovať a pripravia sa návrhy na zmeny a doplnenia, ktoré budú predložené 
Kategorizačnej komisii pre ústavnú zdravotnú starostlivosť do 30.4.2023. 

- Zber podnetov na úpravu/doplnenie vyhlášky - do 30.4.2023 –  MZ SR pripravuje formulár 
na zadávanie podnetov, budú  včas informovať členov kategorizačnej komisie o jeho 
zverejnení 

- Vydanie druhej kategorizácie – jeseň 2023 
- Opätovné vyhodnotenie siete – leto 2023 
- Plnenie podmienok stanovených vyhláškou o kategorizácii ústavnej starostlivosti - od 

1.1.2024 
            Zodpovedný: ML   

 
 

• Členstvo v Monitorovacej komisie pre dohľad nad plnením úloh Strategického rámca 
starostlivosti o zdravie pre roky 2014-2030 

- Strategický rámec pre zdravie pre roky2014-2030 (ďalej „Strategický rámec“) nastavuje 
základný a všeobecný rámec na dlhé časové obdobie, vďaka čomu zabezpečuje kontinuitu.  

- 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   

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/357
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/357
https://www.health.gov.sk/?strategia-v-zdravotnictve
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• Členstvo v Kategorizačnej komisii a rade pre lieky ( novela zákona č. 363/2011 Z.z.)  
- Odstúpila: MUDr. Katarína Kafková 
-  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.)  

-  Odstúpila: Zuzana Pepichová 
-  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  
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. 

• Zasadnutie sa konalo 7.12.2022 
 Zodpovedný :  EM  
 

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- sleduje prezidentka AOPP 

• 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.). Navrhli nové zmluvné podmienky 
v rámci  ďalšej spolupráce 

• V januári 2023 online pracovné stretnutie predsedníctva a Reputationn N 
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 
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• EPF   

• IAPO  
Zodpovední: VI,  predsedníctvo AOPP- pokračuje  

 
K bodu 8 - Návrh rozpočtu AOPP na r. 2023  

Prezidentka AOPP predložila predsedníctvu návrh rozpočtu na r. 2023 v súlade s Hospodárskou 

smernicou, ktorá bola schválená delegátmi   

             Zodpovední: prezident, predsedníctvo a kancelária AOPP 
 

 
K bodu 9   

Prezident, predsedníctvo AOPP  a kancelária (KG)  zrealizovali úspešne 6. Celoslovenskú pacientsku 
konferenciu, ktorá sa konala 25-26.11.2022. Téma konferencie bola – Manažment pacienta - cesta 
pacienta  v priestoroch v hotela Bratislava 

•  počet účastníkov konferencie – 1. deň 200 prihlásených účastníkov a druhý deň 156.  

• Predsedníctvo, partneri, účastníci, média boli informovaní o dôstojnom priebehu 
programu slávnostného oceňovania lekárov a sestier s účasťou cca. 200 hostí.  

• Prezidentská kancelária sa zúčastnila na konferencii s prezentáciou podporného listu 
prezidentky SR 

• Svoju neúčasť ospravedlnil rektor. 

• Na konferencii sa nezúčastnil minister,  ani jeden zástupca MZ  

• Tlačová správa, výber fotografií ako aj videa jednotlivých častí konferencie sa nachádzajú 
na webovej stránke AOPP. ( viac bod zápisnice – média)  

• Predsedníctvo, ako aj partneri, účastníci, ocenení, hodnotili odbornú časť, oceňovanie 
a organizačné zabezpečenie kladne, za čo poďakovali kancelárii a prezidentke a AOPP.  

             Zodpovední: prezident, predsedníctvo a kancelária AOPP 
 

 

    K bodu 10 – Diskusia 

o Žiadosť o členstvo OZ Palčekovia prostredníctvom predsedu Juraja Poláka. Zaslali prihlášku aj 
stanovy OZ. Členovia predsedníctva členstvo schválili. Informácia - oznámenie o prijatí 

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

o Konanie 7. Celoslovenskej pacientskej konferencie v novembri 2023 
o Ciele a priority AOPP je potrebné aktualizovať na ďalšie obdobie 2022- 2026. MF pripraví 

prvotný návrh cieľov a priorít AOPP na uvedené obdobie a doručí členom predsedníctva na 
doplnenie  

o  MF odprezentovala personálnu maticu personálneho zabezpečenia AOPP. Predsedníctvo 
zašle pripomienky do 5.1.2022 

o  MF predložila predsedníctvu  projektový návrh "Tréning členských pacientskych organizácii v 
oblasti manažovania ľudských zdrojov, projektového manažmentu a dátového manažmentu". 
Predsedníctvo zašle pripomienky do 5.1.2022 

o AOPP oslovila spoločnosť Amedi s projektom „ Týždeň prevencie“ po online stretnutí 
s predsedníctvom a na základe mailovej komunikácie  predsedníctvo spoluprácu schválilo.  
Následne Prezidentka doručila spoločnosti požadované materiály, okrem mailových 
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a telefonických kontaktov na členské organizácie, ktoré nie je možné posielať tretím stranám 
bez ich súhlasu (GDPR) .  Zo spoločnosti  Amedi  do zasadnutia predsedníctva nereagovali.   
 
Viac na: https://aopp.sk/co-robime/ciele-priority 

 
Bod 11 - Návrhy na uznesenia  
 
Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 13.12.2022 
 
A. Predsedníctvo schvaľuje:  

A/1/8/2022 -    Návrh programu zasadnutia 
A/2/8/2022 -    KG za zapisovateľku zápisnice, za overovateľa Elenu Marušákovú (EM) 
A/3/8/2022 -    Program zasadnutia predsedníctva 
A/4/8/2022 -    Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 27.10.2022 
A/5/8/2022 -  Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva  od posledného zasadnutia 

predsedníctva  
A/6/8/ 2022-    Návrh rozpočtu na r. 2023  
A/7/8/ 2022-    Žiadosť o členstvo v AOPP OZ Firemedical 
A/8/8/ 2022-    Žiadosť o členstvo v AOPP OZ Palčekovia  
A/9/8/ 2022 -   Konanie 7. Celoslovenskej pacientskej konferencie v novembri 2023 
A/10/8/ 2022- Pokrytie úhrad za nadčasovú prácu v kancelárii AOPP- výkonnej zložke 
A/11/8/ 2022- spoluprácu so spoločnosť Amedi v rámci  projektu „ Týždeň prevencie“  
A/12/8/2022- zmeny a nominácie do Kategorizačnej komisie a rady pre lieky a do Kategorizačnej 

komisie a rady pre ZP, DP, ŠZM 
 

 

B. Predsedníctvo ukladá  

B/1/7/2022 -  kancelárii AOPP zorganizovať v prvom štvrťroku 2023 online stretnutie členov AOPP  
B/2/7/2022-  kancelárii AOPP v prvom štvrťroku 2023 zabezpečiť priestory na konanie 7. 

Celoslovenskej pacientskej organizácie  
 
C.  Predsedníctvo berie na vedomie 

C/1/7/2022 - stav hospodárenia AOPP od 27.10.2022 do 7.12.2022 

C/2/7/2022 – rozpočet a náklady na organizačné zabezpečenie  6. Celoslovenskej pacientskej 

konferencie 

C/3/7/2022 - informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia  

                        Predsedníctva  

 
Bod 12 - Schválenie uznesení 
Prítomní členovia predsedníctva AOPP odsúhlasili návrh uznesení počtom hlasov: 
- za 4 
- 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 
štvrtok 2.2.2023 online formou.  

https://aopp.sk/co-robime/ciele-priority
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Predsedajúca: Mária Lévyová  
Zapísala: Katarína Gavalcová Dňa: 13.12.2022  
Overil: Elena Marušáková  Dňa: 13.12.2022 


