
Zápisnica 6/2019 

zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR 

 

Dátum: 10.9.2019 o 10:00  
Miesto: sídlo AOPP, Prešovská 39, 1.posch., 821 08 Bratislava 
Prítomní členovia Predsedníctva:, Mária Lévyová (ML), Dominik Tomek (DT), Ľubica Pilková (ĽP), 
Richard Fides (RF) 
Pozvaní: Helena Valčeková (HV), Petra Balážová (PB), Lucia Ballayová (LB), Peter Marčan (PM) 
Ospravedlnení: čestná prezidentka Eva Madajová (EM), Jarmila Fajnorová (JF), Juraj Bók (JB), Lucia 
Ballayová (LB), Peter Marčan (PM) 

 
1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa 
3. Schválenie programu 
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 06.08.2019 
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 
7. Tretia celoslovenská konferencia AOPP 
8. Projekty AOPP – informácie o realizácii schválených projektov a pripravovaných 

(zodpovední členovia predsedníctva) 
9. Príprava návrhov na rokovanie LK – členovia predsedníctva 
10. Schválenie prihlášok do akadémie vzdelávania 
11. Diskusia 
12. Návrhy na uznesenia 
13. Schválenie uznesení 
14. Záver 

 
 

K bodu 1 
Prezidentka AOPP Mária Lévyová privítala všetkých zúčastnených a skonštatovala, že Predsedníctvo 
AOPP je uznášaniaschopné, keďže sa zišlo v počte - 4.  
 
K bodu 2 
Za zapisovateľku bola schválená Petra Balážová (PB)  a za overovateľa Dominik Tomek (DT). 
 
K bodu 3 
Návrh programu zasadnutia Predsedníctva AOPP, ktorý bol predložený Máriou Lévyovou členom 
Predsedníctva AOPP v elektronickej forme a bol schválený všetkými prítomnými členmi Predsedníctva 
AOPP. 
 
K bodu 4 
Splnené uznesenia: 
A/1/5/2019 – A/4/5/2019 
B/1/5/2019 – B/5/5/2019 
 
Plní sa priebežne: 
B/6/5/2019 
 
 
K bodu 5: 

• ML predložila správu o hospodárení Predsedníctvu 
o Stav na účte k 31.08.2019  - 30 181,31 EUR 



o Stav na účte Lieky s rozumom k 31.08.2019 – 13 049,20 EUR 
 

K bodu 6: 

ML 

Mediálne stanoviská 

• List ministerka - žiadosť o stretnutie kvôli revízii úhrad, doručený členom AOPP, informácia 
zverejnená v Mesačníku AOPP 

• TA3 - následná starostlivosť jeden z prvých krokov k posilňovaniu a príprave zákona o dlhodobej 
starostlivosti, nárok pacienta na základe poslaneckých návrhov  

• App-Day - stratifikácia lôžok a revízia úhrad cien liekov 

• RTVS - zmeny v posudzovaní pre sociálne účely bez priamej účasti pacientov, iba na základe 
predložených lekárskych správ 

• TV Markíza - zmena zdravotnej poisťovne, čomu by sa mali ľudia vyhnúť a na čo zamerať pri 
rozhodovaní o zmene zdravotnej poisťovne 

• Tlačová beseda na MZ SR k stratifikácii nemocničnej starostlivosti - účasť Ministerka Andrea 
Kalavská, Martin Smatana riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR, Michal Štofko riaditeľ 
odboru stratégie IZP MZ SR, neurochirurg Bruno Rudinský, kardiológ Robert Hatala, gynekológ 
Pavol Žúbor a ďalší odborníci hovorili o stratifikácii, teda o reforme nemocníc z pohľadu 
odborníkov a za  pacientov prezidentka AOPP. 
o Viac na: https://www.ta3.com/clanok/1163673/tb-a-kalavskej-a-odbornikov-z-oblasti-

zdravotnictva-o-stratifikacii-nemocnic.html 

• Téma dňa TA3 k Stratifikácii nemocníc: https://www.ta3.com/clanok/1163721/nechcena-ale-
potrebna-stratifikacia.html 

• TV JOJ - posudková činnosť – hlavné správy, Modre z neba 

• Plus 1 deň - predčasné úmrtia a možnosti zníženia ich počtu 

• HN - revízia cien úhrad liekov a konkrétne príklady, ktoré sa môžu dotknúť liečby pacientov 
 

Účasť na konferenciách/seminároch/stretnutiach 

• Príprava okrúhleho stola – financovanie zdravotníctva 

• MZ SR – IZP - pracovné stretnutie zmeny v návrhu zákona o stratifikácii,  následnej starostlivosti, 
príprava vykonávacích právnych predpisov 

• HPI - pracovné stretnutie - spoločná príprava okrúhleho stola k financovaniu a memoranda pre 
pozvaných účastníkov 

• Odbor liekovej politiky MZ SR - pracovné stretnutie k revízii úhrad cien liekov (ML, DT, ĽP) za 
účasti zástupcov zdravotných poisťovní a odborníkov v oblasti diabetológie 

• Komunikácia s OZ – účasť na vzdelávacích podujatiach - Liga zdravia Slovensko, Liga proti 
reumatizmu na Slovensku, Zväz postihnutých civilizačnými chorobami SR 

 

Legislatíva:  

• Novela zákona č. 581/2004 Z.z. - návrhy na zmeny v oblasti stratifikácie lôžok, zmeny v oblasti 
následnej starostlivosti  ( posilnenie hospicovej starostlivosti, ADOS, ošetrovateľských lôžok, zdr. 
starostlivosti  v ZSS, stanovenie ošetrovného pre rodinných príslušníkov na obdobie 90 dní). 
Návrh boli odsúhlasené vládou a posunuté  na prerokovanie a schválenie  NR SR.  
o Viac na stránke  NRSR: 

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7455 
 



DT:  
všetky stanoviská k revíziám a doplatkom, príprava Market Access seminára 2.10.2019 – odpoludnia 
diskusné bloky o nedostupnosti liekov a s politikmi o politike v zdravotníctve – v spolupráci s AOPP. Logo 
AOPP sa nepoužije.  
 
ĽP 

• 10. výročie založenia Diabetikinfo.com 
 
 

 
K bodu 7:  

• Do konca septembra – finálna verzia programu 3. celoslovenskej pacientskej konferencie 

• I. blok – moderátor – Tomáš Szalay 

• II. blok – DT zariadi moderátora aj prednášajúcich 

• III. blok – zodpovedná ML 

• IV. blok – moderátor Tomáš Szalay 
o  rozhodnutie o počte politických strán, ktoré pozveme 

• RF – príprava grafického návrhu programu, pozvánky, banerov,  tlače a cenovej ponuky 

• Fotograf a natáčanie – Patrik Ratajský 

• Príprava sprievodného programu počas oceňovania- ML 

• Oslovili sme všetky navrhované médiá a všetky potvrdili spoluprácu - ZdN, SME, Bedeker zdravia, 
Setra, TASR, Lekárnicke listy, Új Szó 

o  RTVS – stretnutie - PM 

• K 10.9.2019 – stav financovania konferencie – 27 099 EUR 

• Príprava ankety na webovej stránke AOPP pre nominovaných lekárov a sestry 
o hlasovanie bude spustené začiatkom októbra 
o Lekár a sestra s najvyšším počtom hlasov – návrh - dar od cestovnej kancelárie- ML 

• Okrúhly stôl – téma Dofinancovania zdravotníctva – 24.9.2019, hotel Aston, 9.00 – 14.00 

o  Pozvaní – poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, dodávatelia, platitelia, regulátor, 
analytici 

o  členovia predsedníctva jednohlasne súhlasia s organizáciou okrúhleho stola 

• Organizačný výbor: ML, HV  
 

K bodu 8: 

• Poradenstvo 

o  počet žiadosti o poradenstvo stúpa a často ide o problémy v oblasti poskytovania aj 
zdravotnej, aj sociálnej starostlivosti 

• PR aktivity – pokračovanie komunikačnej stratégie, správy FB a na web stránke  

• Projekt AOPP - EPF „EUPATI – Pacient a liek“ - pokračovanie vzdelávania pre pacientov  
o  komunikácia s pacientskymi organizáciami 
o  príprava kalednára podujatí 

• Projekt „Lieky s rozumom“ 

o odborný garant – prof. Glasa 
o projekt – geriatrický pacient; závislosti u mladých ľudí – aktuálne – príprava programu 
o MZ SR schválilo záverečnú správu a grantový príspevok na pokračovanie  projektu 
o pokračujú rokovania so ZP a partnermi 

• Národný projekt splnomocnenca  ÚV ROS – za AOPP „Stratégia dlhodobej starostlivosti“ 
o v jesenných mesiacoch tlač brožúr k téme poskytovania zdravotnej a sociálnej 

starostlivosti, návrhov na zmeny v rámci poskytovania dlhodobej starostlivosti 
o zodpovedný člen predsedníctva AOPP - Mária Lévyová, projektový manažér HV 
o  zverejnenie Stratégie LTC na ITMS po podpise zástupcov partnerských ministerstiev   

• Legislatívna komisia - spracúvanie  pripomienok k novelám právnych predpisov  



• Pacientsky ombudsman – spracovanie ML v spolupráci s Miroslavou Fövenyes 
 

K bodu 9: 

• Následná starostlivosť (Stratifikácia nemocníc - prerokovanie na vláde 24.9.2019) 
• Bezpečnosť pacienta –  návrh vyhlášky MZ SR - potreba prípravy pripomienok (návrh zaslaný 

členom na pripomienkovanie)  
• Vyhláška o revíziách úhrad 
• Stretnutie AOPP s MZ SR 

 

K bodu 10: 

• II. cyklus vzdelávania vybraných pacientov – Zdravotníctvo a dostupnosť liečby a liekov 

• Predsedníctvo schválilo prihlášky, tak ako boli poslané – 8 študentov zástupcov pacientskych 
organizácií – CV a motivačné listy ukazujú, že ide o skúsených a motivovaných zástupcov PO, 
vhdoných adeptov na akadémiu AOPP 

 

K bodu 11:  

• PB – aktualizácia webovej stránky www.aopp.sk podľa aktuálnych informácií 

• Možnosť využitia vzdelávania Akadémie výživy + kontakt na Abbott laboratories – úprava listu 
(bez loga firmy a bez reklám, AOPP iba dáva na vedomie možnosť takýchto seminárov) 
a následne rozposlať členom. 

• Nastavenie harmonogramu zasadnutí predsedníctva – 9:00: 
o  15.10. 
o  5.11. 
o  10.12. 

 

K bodu 12: 

Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 06.08.2019   

 

A. Predsedníctvo schvaľuje 

A/1/6/2019 - Návrh programu zasadnutia 
A/2/6/2019 – Petru Balážovú (PB) písaním zápisnice zo zasadnutia, za overovateľa Dominika Tomeka 
(DT) 
A/3/6/2019 – Program zasadnutia predsedníctva 

A/4/6/2019 – Organizáciu okrúhleho stola 

A/5/6/2019 – Prijaté prihlášky na II. cyklus vzdelávacej aktivity Zdravotníctvo a dostupnosť liečby a liekov 

 

B. Predsedníctvo ukladá  

B/1/6/2019 – RF – príprava grafického návrhu program III. Ceslovenskej pacientskej konferencie, tlače 

a cenovej ponuky 

B/2/6/2019 – ML, LB, PM - príprava ankety na webovej stránke AOPP pre nominovaných lekárov 

a sestry, aby mohlo byť v októbri spustené hlasovanie 

B/3/6/2019 – PB – aktualizácia webovej stránky AOPP 

B/4/6/2019 – HV, ML – úprava listu Abbott laboratories a následné rozoslanie členom AOPP – bez loga 

firmy a bez reklám, AOPP iba dáva na vedomie možnosť takýchto seminárov 

 

http://www.aopp.sk/


C. Predsedníctvo berie na vedomie 

C/1/6/20019 – stav hospodárenia AOPP 

C/2/6/2019 – činnosť členov predsedníctva AOPP 

C/3/6/2019 – informáciu o stave príprav na 3. celoslovenskú pacientsku konferenciu 

C/4/6/2019 – harmonogram zasadnutí predsedníctva 

 

 

K bodu 13 

Prítomní členovia predsedníctva AOPP počtom hlasov za 4, proti 0, zdržal sa 0 odsúhlasili návrh uznesení. 

 

K bodu 14 

Mária Lévyová poďakovala všetkým zúčastneným za účasť. Termín ďalšieho zasadnutia predsedníctva 

AOPP bude v utorok 15.10.2019 o 9:00 v kancelárii AOPP.  

 

 

Zapísala: Petra Balážová 

Dňa:  10.9.2019 

Overil:  Dominik Tomek 

Dňa:                        

Predsedajúca: Mária Lévyová 

Dňa: 


