
Zápisnica 3/2022 

zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu a práv pacientov SR 

 
Dátum: 10.5. 2022 o 12:30h   
miesto: online zasadnutie – SKYPE  https://join.skype.com/ls0ANwGrwnEA 

Prítomní členovia Predsedníctva:, Mária Lévyová (ML), Juraj Bók (JB), Dominik Tomek (DT), Ľubica 

Pilková (LP), Elena Marušáková(EM), 

Pozvaní: Katarína Gavalcová (KG) 
Ospravedlnení: 0 
 
Prezidentka AOPP Mária Lévyová privítala všetkých zúčastnených a skonštatovala, že Predsedníctvo 
AOPP je uznášaniaschopné, keďže sa zišlo v počte 5 (slovom päť)    
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu  
3. Voľba zapisovateľa a overovateľa 
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 28.3.2022  
5. Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného 

zasadnutia predsedníctva 
6. Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného zasadnutia 

predsedníctva 
7. Projekty AOPP – schválené predsedníctvom a podporené, ktoré pokračujú v r. 2022  
8. Príprava VZ AOPP 
9. Príprava Celoslovenskej pacientskej konferencie AOPP( november 2022)   
10. Diskusia 
11. Návrhy na uznesenia 
12. Schválenie uznesení 
13. Záver 

 

 
 
K bodu 1 
Prezidentka privítala členov predsedníctva na zasadnutí.  
 
K bodu 2 
Návrh programu zasadnutia Predsedníctva AOPP, ktorý bol predložený Máriou Lévyovou členom 
Predsedníctva AOPP v elektronickej forme a bol schválený všetkými prítomnými členmi Predsedníctva 
AOPP. Prezidentka sa ospravedlnila za preloženie termínu zasadnutia predsedníctva, kvôli 
neodkladným pracovným povinnostiam. 
 
K bodu 3 
 

Za zapisovateľku bola schválená Katarína Gavalcová (KG) a za overovateľa Elena Marušáková (EM) 

 
K bodu 4 - Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 28.3.2022  

Splnené uznesenia: 

A/1/2/2022 až A/9/2/2022  

https://join.skype.com/ls0ANwGrwnEA


 

Plní sa priebežne: 

B/2/8/2021, B/1/8/2022, B/2/8/2022  
 
  
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 28.2.2022   

o Stav na účte AOPP k 10.05.2022 vo výške  58 953,26  Eur. 
Pohľadávky AOPP za konferenciu boli vyrovnané  

o Stav na účte Podpora vzdelávania členských organizácii 10.05.2022 vo výške 3 009, 
30 Eur. 

o Pohľadávky z úhrady členských – 25 členov uhradilo k 30.4.2022 
o  Z toho výnos z 2% z dane v r. 2021 je ku dňu zasadnutia predsedníctva vo výške 

24 073 Eur. 

 
K bodu 6: - Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného zasadnutia 

predsedníctva 

ML: -      

• AIFP- online stretnutie k podpore projektov AOPP na r. 2022- neodsúhlasený projekt podpory 
vzdelávania pacientskych organizácii. Ďalšie rokovania budú prebiehať po zvolení nového 
predsedníctva. Bola  schválená podpora legislatívnej komisie  (ML, EM, DT) 

• Pripomienky k zákonu č.576/2004 Z.z. - dlhodobá starostlivosť- boli doručené členom AOPP 
a predsedníctvu. Zákon bol schválený Vládou SR a posunutý na prerokovanie a schválenie NR 
SR  

• Pripomienky k plánu práce vlády , neakceptované úradom vlády ( ML, KK)  

• Komunikácie s p. Krajčim o výpadku z dofinancovania zdravotníctva – chýbajú lieky všeobecné, 
nielen generiká. ML zaslala p. Krajčimu na jeho vyžiadanie zoznam liekov, ktoré sú aj 
zverejnené na stránke ŠUKL. Krajči trvá na trojprahovom vstupe. 

• Pacientske organizácie a organizácie pôsobiace v zdravotníctve adresovali výzvu vláde a 
kompetentným ministerstvám na urgentné a spravodlivé dofinancovanie zdravotníctva. 
Obávajú sa, že v dôsledku odloženej zdravotnej starostlivosti pre pandémiu a s príchodom ľudí 
z vojnou zasiahnutej Ukrajiny sa počet pacientov, ktorí budú v najbližšom období potrebovať 
zdravotnú starostlivosť na Slovensku, významne navýši. Odpovede boli doručené členom 
predsedníctva a signatárom výzvy. Ochotu medializovať nezáujem prejavili iba SLK, ZAP, ďalší 
sa nevyjadrili 
  Viac na: https://www.aopp.sk/clanky/default/pacienti-lekari-volaju-po-zmene-situacia-v-
zdravotnictve-je-pod-nich-kriticka 
Viac na: https://aopp.sk/clanky/default/nase-poziadavky-za-stabilizaciu-situacie-v-
zdravotnictve-zostavaju-bez-odozvy 

• Zdravotnícke plénum – online platforma vytvorená predsedníčkou Výboru NR SR pre 
zdravotníctvo, členom ML. Vzhľadom na to, že sa očakávali postoje vlády k návrhom noviel 
zákonov zákona  č. 363/2011 Z.z  a zákona č. 576/2004 Z.z  intenzívnejšie diskusie neprebiehali. 
Požiadali sme predsedníčku výboru pre zdravotníctvo NR SR, aby nás prizvala na výbor, keď sa 

budú prejednávať uvedené návrhy noviel.  Naďalej budeme presadzovať zmeny v spornom 
§119 zákona č. 362/2011 Z.z., ktorý v rámci poslaneckého návrhu upravil od 1.1.2022 

https://www.aopp.sk/clanky/default/pacienti-lekari-volaju-po-zmene-situacia-v-zdravotnictve-je-pod-nich-kriticka
https://www.aopp.sk/clanky/default/pacienti-lekari-volaju-po-zmene-situacia-v-zdravotnictve-je-pod-nich-kriticka


predpisovanie liekov všeobecnými lekármi, špecialistami a po prepustení z nemocnice . Najviac 
dezorientovaní sú pacienti a majú obavy zo zníženej dostupnosti liekov.  Možnosť úpravy je 
v novele zákona  č. 363/2011 Z.z  

• List a prezentácia k odloženej zdr. starostlivosti odoslaná predstaviteľom štátu - odpovede  
AOPP neobdržala 

• Psychiatrická nemocnica PP Pezinok- otváranie odd. za účasti ministra zdravotníctva ( ML,EM) 

• Liga proti rakovine- pracovné stretnutie (EM,ML) 

• MZ SR- zasadnutie Komisie ŠDTP- predsedníctvu bol predložený štandard pre duchovnú 
starostlivosť na vyjadrenie 

• Príprava správy a aktivít pri príležitosti Európskeho dňa práv pacientov 

• MZ SR- zasadnutie KK k ÚZS – komisia zasadá  do júna dvakrát týždeň a celodenne. Ide o čestný 
výkon a zastúpenie pacientskych organizácii  v súlade so zákon č.540/2021 Z.z.  

• Príprava "Projektu dňa ženského zdravia" 5.6.2022- program doručený, zmluvy riešené 
s právnikmi v rámci LK, stretnutie s generálnym partnerom, podmienky účasti zástupcov 
pacientskych organizácii na konferencii 

• Účasť na odovzdávaní štátnych vyznamenaní – pozvanie prezidentkou SR 
Viac tu: AOPP | Štátne vyznamenania si z rúk prezidentky prevzali aj osobnosti z oblasti 
zdravotníctva 

• Prezidentka AOPP PhDr. Mária Lévyová sa 22. 4. 2022 zúčastnila slávnostného ceremoniálu pri 
príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej komory zubných lekárov v hoteli DoubleTree by Hilton 
v Bratislave. Viac tu: AOPP | 30 rokov vzniku Slovenskej komory zubných lekárov 

• M. Lévyová: Pacienti budú odkázaní na rozhodnutie svojej zdravotnej poisťovne, liečbu si 
nebudú môcť dovoliť . 
Viac tu: https://www.vszp.sk/poistenci/zdravotna-starostlivost/poskytovanie-prispevkov-
uhradu-zs-uhrada-spoluucasti-poistencovi.html 

 
Média: 

- ÚSVROS diskusia k dlhodobej starostlivosti. Viac na: https://aopp.sk/clanky/default/na-
obcanoch-zalezi 

- Blog- Európsky deň práv pacientov. Viac na: https://aopp.sk/clanky/default/pacienti-casto-
nepoznaju-svoje-prava-pripomina-ich-europsky-den-prav-pacientov 

- TA3- preventívne prehliadky 
- TV Markíza. Odložená zdr. výkony. Viac na: https://tvnoviny.sk/domace/clanok/168198-

nemocnice-pred-sebou-tlacia-desattisice-odlozenych-
operacii?fbclid=IwAR3_QeKQwJBcamU2qoqD96QrMkQbj0IlbPIPHn08AqwlTZIMlvHjZi56TuE 

-  Zmeny v predpisovaní liekov TV JoJ: https://www.noviny.sk/slovensko/677410-lekari-
niektore-lieky-predpisovat-mozu-aj-nemozu-zalezi-na-tom-ktore-nariadenie-
pocuvaju?fbclid=IwAR0n1kT_vFRvJI-
eNLRnOsEOjdxwbtVsoZ67WEMscYVqVXxwqW2AznDkUhQ 

- ÚV- TB s ministrom zdravotníctva k zákonu 576, 363 
- ZdN- odložená zdravotná starostlivosť 
- ZdN- financovanie zdravotnej starostlivosti 
- Kreslo DTV- práva pacientov. Viac na: https://www.youtube.com/watch?v=ejK5zq217JY 
- RTvS do nemocníc sa vracia biela medicína. Viac na: 

https://slovensko.rtvs.sk/clanky/zdravie/289030/do-nemocnic-sa-vracia-biela-medicina-cize-
operacne-zakroky?fbclid=IwAR2HXnZbT3zywLoVx-tHCfDY3kbTXI3vTZe-
k8eEu2X875CHZDChNtuwZ-0 

 
 
 
 

https://www.aopp.sk/clanky/default/statne-vyznamenania-si-z-ruk-prezidentky-prevzali-aj-osobnosti-z-oblasti-zdravotnictva
https://www.aopp.sk/clanky/default/statne-vyznamenania-si-z-ruk-prezidentky-prevzali-aj-osobnosti-z-oblasti-zdravotnictva
https://www.aopp.sk/clanky/default/30-rokov-vzniku-slovenskej-komory-zubnych-lekarov
https://www.vszp.sk/poistenci/zdravotna-starostlivost/poskytovanie-prispevkov-uhradu-zs-uhrada-spoluucasti-poistencovi.html
https://www.vszp.sk/poistenci/zdravotna-starostlivost/poskytovanie-prispevkov-uhradu-zs-uhrada-spoluucasti-poistencovi.html
https://tvnoviny.sk/domace/clanok/168198-nemocnice-pred-sebou-tlacia-desattisice-odlozenych-operacii?fbclid=IwAR3_QeKQwJBcamU2qoqD96QrMkQbj0IlbPIPHn08AqwlTZIMlvHjZi56TuE
https://tvnoviny.sk/domace/clanok/168198-nemocnice-pred-sebou-tlacia-desattisice-odlozenych-operacii?fbclid=IwAR3_QeKQwJBcamU2qoqD96QrMkQbj0IlbPIPHn08AqwlTZIMlvHjZi56TuE
https://tvnoviny.sk/domace/clanok/168198-nemocnice-pred-sebou-tlacia-desattisice-odlozenych-operacii?fbclid=IwAR3_QeKQwJBcamU2qoqD96QrMkQbj0IlbPIPHn08AqwlTZIMlvHjZi56TuE
https://www.youtube.com/watch?v=ejK5zq217JY


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, pracovné stretnutia k tejto téme, 
vrátane doplňujúcich pripomienok k textu zákona predloženého do Národnej rady. 

• Doplnenie definície pre telemedicínu do zákona: 
„Telemedicína je zdravotná starostlivosť poskytovaná na diaľku poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti, za podmienok ustanovených osobitným predpisom, pomocou 
telekomunikačných alebo iných technológií pacientovi alebo jeho zástupcovi. Návrhy na 
zapracovanie do zákona č. 576/2004 Z.z  boli  doručené štátnej tajomníčke MZ , navrhované aj 
v rámci legislatívnych plánov vlády. Pripomienky ku Katalógu zdravotných výkonov, 
orientované na telemedicínu (KK, ML)  

• sledovanie stavu zákona č. 362/2011 v NR- zákon bol v NR SR schválený a pozmeňujúce návrhy 
poslancov ku klinickým štúdiám neboli podané tak, ako bolo avizované pred schvaľovaním. Sú 
však schválené časti v zákone, ktoré si budú vyžadovať novelu v rámci novely zákona č. 
363/2011 Z.z. alebo zmenu prístupu MZ a zdravotných poisťovní.  

• návrhy na zmeny v spornom §119 zákona 362/2011 Z.z., ktorý v rámci poslaneckého návrhu 
upravil od 1.1.2022 predpisovanie liekov všeobecnými lekármi, špecialistami a po prepustení 

z nemocnice. 
- Ministerstvo zdravotníctva SR opakovane 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. 

• Pracovné stretnutie s riaditeľom HTA za účelom rozvoja spolupráce s pacientskymi 
organizáciami( ML, MF, DT) 

• Viceprezidentka AOPP hovorila v Rádiu Lumen o právach pacientov Viac na: AOPP | 
Viceprezidentka AOPP hovorila v Rádiu Lumen o právach pacientov 

• nahranie rozhovoru pre portál  Netky.-  

• editoriál do časopisu LIEK. 

• účasť na okrúhlom stole, kde  AOPP aktívne podporila boj s rakovinou krčka maternice. Viac 
na:https://aopp.sk/clanky/default/aopp-je-sucastou-iniciativy-na-boj-s-rakovinou-krcka-
maternice 

• News and Media Holding a.s.-  odpovede k zmenám v zákona 362/2011 Z.z. účinnom od 
1.1.2019 v § 119 ods.3.- opakovaný recept 

• Novela zákona 363/2011. Viac na : https://www.aktuality.sk/clanok/bYl0fHt/aby-si-zaplatili-
lieky-robili-zbierky-predali-pozemok-ci-auto-po-rokoch-sa-zacala-riesit-dostupnost-
inovativnych-liekov/?fbclid=IwAR1zWaRxOXi00hX-
YXgwMTd1u8EnzmuXxoAbGBPMFQjoUmlmPTIONr2ikyA 
 
 
  

DT:  

• Pacient a Liek SZU – prednáška na tému vzdelávanie pacientov na SZ  

• Európske pacientske fórum – účasť online volebnom VZ (AOPP je riadnou 
členskou organizáciu EPF) Viac na: https://aopp.sk/clanky/default/d-tomek-valne-
zhromazdenie-europskeho-pacientskeho-fora-volilo-predsednictvo  

 

https://www.aopp.sk/clanky/default/viceprezidentka-aopp-hovorila-v-radiu-lumen-o-pravach-pacientov
https://www.aopp.sk/clanky/default/viceprezidentka-aopp-hovorila-v-radiu-lumen-o-pravach-pacientov
https://aopp.sk/clanky/default/aopp-je-sucastou-iniciativy-na-boj-s-rakovinou-krcka-maternice
https://aopp.sk/clanky/default/aopp-je-sucastou-iniciativy-na-boj-s-rakovinou-krcka-maternice


LP:   

pripravila podrobnejšie vysvetlenie textu v limitovej tabuľke glukozové senzory a príklady pre 

jednotlivé vekové kategórie, aby bolo naozaj všetkým jasné, na čo majú nárok a za akých 

podmienok. Viac na:  https://aopp.sk/clanky/default/vysvetlenie-k-zmenam-limitov-v-kategorizacii-

pre-glukozove-senzory 

 
 

K bodu 7: - 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 prvom pol roku v  r. 2022 
 

• Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti poskytovania zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti, zverejňovanie aktuálnych opatrení. 

• Poskytovanie a uhrádzanie zdravotnej starostlivosti vojnovým utečencom z Ukrajiny: 
https://www.aopp.sk/poradna/poskytovanie-uhradzanie-zdravotnej-starostlivosti-
vojnovym-utecencom-z-ukrajiny 

• 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 

https://www.aopp.sk/poradna/poskytovanie-uhradzanie-zdravotnej-starostlivosti-vojnovym-utecencom-z-ukrajiny
https://www.aopp.sk/poradna/poskytovanie-uhradzanie-zdravotnej-starostlivosti-vojnovym-utecencom-z-ukrajiny


režime). Je potrebné zabezpečiť finančne a personálne právne poradenstvo aj v druhom polroku 
2022.   

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 podporu v roku 2021, 2022 -  OZ Lymfoma a leukémia, Malíček, HANS, 
Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, OZ ŠANCA PRE PEČEŇ,  Slovak Crohn club 

- 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 

Projekt odloženej zdravotnej starostlivosti počas pandémie 

- dostupnosť zdravotnej starostlivosti a odložená zdravotná starostlivosť počas tretej vlny 
pandémie bude zmapovaná v spolupráci s AZP- riaditeľ AZP bol oslovený a následne 
oslovil zdravotné poisťovne 

- mapovanie a porovnávanie dát za r. 2019, r. 2020, r. 2021 bolo k dispozícii v  marci 2022 
-  následná medializácia dát 
- doručenie predstaviteľom kompetentných ministerstiev, prezidentskej kancelárii, 

poslancom NR SR, podpredsedovi parlamentu EÚ 

Zodpovední: ML,  EM, predsedníctvo AOPP 

 

• Pripravuje sa realizácia 6. Celoslovenskej pacientskej konferencie, ktorá sa bude konať 25-
26.11.2022. Téma konferencie – Manažment pacienta - cesta pacienta.   
Zodpovedný: ML , kancelária AOPP 

 
 

• Ďalšie projekty, ktoré budú realizované v r. 2022 v súlade s Harmonogramom 
  

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   
 
 
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).  

 Zastúpenie: ML, EM,  
 
 
Rada vlády SR pre MNO (kreovaná v rámci ÚSV ROS, predseda rady minister vnútra- členstvo)  Účasť 
prezidentky na 28. zasadnutie Rady vlády SR pre MNO,  sa konalo v marci 2022 za účasti ministra 
vnútra. Na zasadnutí bol predstavený  Mgr. Filip  Vagač, novovymenovaný splnomocnenec vlády SR pre 
rozvoj občianskej spoločnosti 

•   
Zastúpenie: ML, EM (menovanie pri zastupovaní)- pokračuje v r. 2022 

 
 

- Príprava projektov rozvoj zdravotnej infraštruktúry na r. 2021-r.2027 
AOPP podalo návrh na projekt zameraný na správnu životosprávu, podporu očkovania 

Zodpovedný: ML - pokračuje aj v r. 2022 
 
 
 
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 
Zodpovední: predsedníctvo AOPP, KG, LB – pokračuje aj v r. 2022  
 
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: prezident, predsedníctvo, PR spolupracovníci a kancelária AOPP 
 
 



Členstvo v medzinárodných  organizáciách 
EPF  - úhrada členstva 
IAPO – zúčastnili sme sa volieb nového vedenia 

Zodpovední: predsedníctvo AOPP- pokračuje 
 

K bodu 8 :- Príprava VZ AOPP 

Kancelária AOPP pokračuje pri organizačnom zabezpečovaní volebného  VZ, ktoré sa bude konať 
3.6.2022 v priestoroch Hotela Nivy. Prezidentka zaslala oslovenie členským organizáciám, aby 
kandidovali do Predsedníctva a Revíznej komisie AOPP. Delegačné listiny a poverenia na zastupovanie 
na VZ je potrebné boli doručené do 3. 5. 2022( za každé členské združenie môžu byť delegovaní dvaja 
zástupcovia). Rovnako bolo potrebné doručiť do 3.5. 2022, do kancelárie AOPP aj kandidátne listiny do 
volieb do Predsedníctva (zvolené predsedníctvo si volí prezidenta a viceprezidentov) a do volieb do 
Revíznej komisie (zvolená revízna komisia si volí predsedu). Nie je obmedzený počet kandidátov za 
jednotlivé členské organizácie do orgánov AOPP. V prípade potreby AOPP zabezpečí ubytovanie z 2.6 
na 3.6. 2022 v hoteli Nivy. 

o  Kancelária rezervovala priestor Hotel Nivy: 
- predpokladané finančné  náklady na VZ predložené predsedníctvu na zasadnutí    
28.2.2022 

Počet delegátov na VZ: 37 
Počet kandidátov do predsedníctva: 7 
Počet kandidátov do RK: 3  
Zodpovední: prezident, predsedníctvo a kancelária AOPP 

 
 

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 v apríli pracovnú skupinu, ktorá by sa venovala príprave odborného 
programu na konferenciu a rozdeleniu úloh v rámci organizačného zabezpečenia konferencie  

- Členmi pracovnej skupiny – DT, EM, ML, KG,  za AIFP – DR, 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 presun 
na jún 2022   

- Príprava oceňovania „ Môj lekár“ a „Moja sestra“ ako aj „In MEMORIAM“ 
- Osloviť v júni 2022 partnerov na spolupráce a začať prípravu programu s výberom 

prednášajúcich. 
 

Zodpovední: prezident, predsedníctvo a kancelária AOPP 
 

K bodu 10: - Diskusia 

• Predsedníctvo schválilo žiadosť o členstvo v AOPP nového združenia o členstvo OZ LASK.  

• Prezidentka navrhuje po voľbách predsedníctva AOPP pripraviť v rámci projektov a podpory 
pacientskych organizácii návrh na  register pacientskych organizácií (ML, EM, MF - OZ 
Lymfoma a Leukémia)  



• ML – stále je pretrvávajúci problém s opakovaným receptom. Prax,  ale aj skúsenosti pacientov, 
lekárnikov, lekárov špecialistov dokazujú to, že problém je potrebné riešiť komplexne 
a zohľadniť kompetencie lekárnikov,  aby uľahčili kvalitu života pacientom. 

• 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 

• 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 

• aj v prvom štvrťroku 2022 pokračovala spolupráca s pani MUDr. Katarínou Kafkovou  v rámci 
Expertných, odborných a právnych činnosti v oblasti legislatívy  a pri pripomienkovaní právnych 
predpisov   

• Predsedníctvo súhlasí s členstvom v Kategorizačnej komisii  ML pre ústavnú zdravotnú 
starostlivosť na MZ( zákon č.540/ 2021 Z.z.). MZ každý piatok pošlú podklady a dokumenty, 2x 
týždenne zasadnutie komisie na MZ. Činnosť je dobrovoľná, bezodplatná ale zodpovedná a 
veľmi dôležitá pre pacientov. 

 
 

Bod 11: - Návrhy na uznesenia  

 
Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 10.5.2022 
 
A. Predsedníctvo schvaľuje:  

A/1/3/2022 -    Návrh programu zasadnutia 
A/2/3/2022 -    KG za zapisovateľku zápisnice, za overovateľa Elenu Marušákovú (EM) 
A/3/3/2022 -    Program zasadnutia predsedníctva 
A/4/3/2022 -     Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 28.3.2022 
A/5/3/2022 - Členstvo prezidentky AOPP v Kategorizačnej komisii MZ SR pre ústavnú zdravotnú 

starostlivosť 
A/6/3/2022 - Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného zasadnutia 

predsedníctva 
A/7/3/2022 -     Projekty AOPP na r. 2022   
A/8/3/ 2022 -    Prípravu VZ AOPP a s nákladmi s tým spojenými 
A/9/3/ 2022 -    Prípravu Celoslovenskej pacientskej konferencie a prípravný výbor, poverený prípravou 

programu a organizačným zabezpečením konferencie 

A/10/3/2022 -   žiadosti na podporu vzdelávania Slovak Crohn Club a Liga proti reumatizmu 

A/11/3/2022 -   členstvo v AOPP nového združenia o členstvo OZ LASK 

A/12/3/2022 -   členstvo v Kategorizačnej komisii prezidentky  ML pre ústavnú zdravotnú starostlivosť  

na MZ SR v súlade so zákonom č.540/ 2021 Z.z. 

A/13/3/2022 -  návrh na finančné kompenzácie členom predsedníctva a kancelárii za plnenie úloh v  

                            rámci realizácie projektov a činnosti od 1.1.2022 do 30.5.2022 

 

B. Predsedníctvo ukladá  

B/1/3/2022 -  Prezidentke, predsedníctvu  a kancelárii pokračovať s prípravou VZ dňa 3.6.2022 
B/2/3/2022 -  Kancelárii pokračovať v realizácii príprav 6. Celosl. pacientskej konferencie 
 

 

C.  Predsedníctvo berie na vedomie 

C/1/3/2022 - stav hospodárenia AOPP od 28.3.2022 -10.5.2022  



C/2/3/2022 - informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia  

                        predsedníctva 

C/3/3/2022 - realizáciu projektov od marca v r. 2022  

 
Bod 13 - Schválenie uznesení 
 
Prítomní členovia predsedníctva AOPP počtom hlasov za 5, 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 júni 2022.  
 
 
 
Predsedajúca: Mária Lévyová  
Zapísala: Katarína Gavalcová Dňa: 10.05.2022  
Overil: Elena Marušáková  Dňa: 10.05.2022 


