
Zápisnica 8/2019 

zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR 

 

Dátum: 05.11.2019 o 9:00  
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: Jarmila Fajnorová (JF), Petra Balážová (PB), Juraj Bók (JB) 

 
1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa 
3. Schválenie programu 
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 15.10.2019 
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. Diskusia 
11. Návrhy na uznesenia 
12. Schválenie uznesení 
13. 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 Helena Valčeková (HV)  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: 

  B/1/7/2019, B/5/7/2019 
 
Plní sa priebežne: 

B/3/6/2019,  B/3/7/2019 , B/4/6/2019 
B/2/7/2019 – všetkým členom predsedníctva príprava bodov do moderovanej diskusie s politikmi na 

23.11.2019 najneskôr k ďalšiemu zasadnutiu predsedníctva dňa 05.11.2019 

B/4/7/2019 – PB, HV písomne vypracovať vnútorný predpis o prijímaní nových členov a vystúpení  

členov AOPP 

B/6/7/2019 - PB – vypracovať vnútorný predpis - kritériá  na používanie loga AOPP-  

B/7/7/2019 - DT – komunikácia s VÚC – kontaktné body pre pacientov 



 
K bodu 5: 

 ML predložila správu o hospodárení Predsedníctvu 
o Stav na účte AOPP k 31.10.2019 –        37 701, 02 EUR 
o Stav na účte Lieky s rozumom k 31.10.2019 –      4 438,40 EUR 

 

K bodu 6: 

ML 

Mediálne stanoviská  

 TASR- informovaný súhlas pacienta 

 Datalan- odpovede ku konferencii „Moderné zdravotníctvo“   

 TASR, rádio vlna- liekové závislosti 
 

Účasť na konferenciách/seminároch/stretnutiach 

 Liga zdravia Slovensko o.z. zorganizovalo dňa 16.10.2019 v Trnave  prednáškové popoludnie- 
aktívna účasť prezidentky. Viac na: https://aopp.sk/clanok/prednaskove-popoludnie-v-trnave-
o-obezite-imunite-kostiach-aj-dlhodobej-starostlivosti 

 Konferencia Orbis Civitates. 17.10. 2019 v Bratislave- organizátor Komora MVO , účasť aj 
členských pacientskych organizácii. Výzva zverejnená na : https://aopp.sk/clanok/vyhlasenie-z-
celostatnej-konferencie-obcianskych-organizacii-orbis-civitates 

 3.Výročnej multidisciplinárnej konferencie, ktorú v dňoch 17. – 18. októbra 2019 organizovalo 
Ministerstvo zdravotníctva SR sa zúčastnili prezidentka AOPP a viceprezident AOPP. 
Prezidentka sa zapojila do diskusie o potrebe zavádzania štandardov do praxe. Viac na: 
https://aopp.sk/clanok/do-diskusie-o-prinose-standardnych-diagnostickych-terapeutickych-
postupov-sa-zapojili-aj-zastupcovia-pacientov 

 V Košiciach 24.10. - 25.10.2019 na  Medzinárodnej konferencii, ktorú zorganizovala LF UPJŠ 
diskutovali  o stave a zlepšovaní zdravia a kvality zdravotnej a sociálnej starostlivosti v Európe 
aj na Slovensku diskutovali experti zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Európskej 
asociácie verejného zdravia (EUPHA), Európskej komisie a ďalší slovenskí odborníci. 
Nechýbal pritom ani hlas samotných pacientov. Prezidentka AOPP Mária Lévyová predstavila 
projekty, na ktorých ako strešná pacientska organizácia v záujme pacientov pracuje. Viac na: 
https://aopp.sk/clanok/boj-s-chronickymi-chorobami-si-vyzaduje-spojenie-zdravotnej-
socialnej-starostlivosti 

 Účasť prezidentky  22.10. 2019  na diskusii PS/ Nova na programe pre zdravotníctvo-  otázky 
orientované na financovanie zdravotníctva, zlepšenie postavenia pacientov, nárok a manažment  
pacientov, ochranu práv pacientov.  

 Účasť prezidentky a viceprezidenta AOPP DT 31.10.2019  na seminári Crohn Clubu SR, priblíženie 
činnosti  a projektov AOPP  

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). Návrhy boli odsúhlasené vládou a posunuté  na prerokovanie a schválenie  
NR SR.  Návrh nebol prerokovaný na októbrovej schôdzi parlamentu, presunutý na 
novembrovú parlamentnú schôdzu. Rovnako aj návrh na očkovanie detí pred prijatím do 
škôlky.   
Viac na stránke  NRSR: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7455 
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K bodu 7:  

 Finálna verzia programu 3. celoslovenskej pacientskej konferencie 
 For You Acapela – kultúrny program 

 Počas konferencie – spomienka na Romana Krivánka, zosnulého člena predsedníctva  za účasti 
manželky a dcéry 

 Návrh na pozvanie zástupcov politických strán- zástupcovia politických strán pozvaní  
 K 05.11.2019 – príprava bodov do moderovanej diskusie s politikmi na 23.11.2019- 

nedodali všetci členovia predsedníctva 

 

 

K bodu 8: 

 Poradenstvo 

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

o  Príprava letáčika – informácia o poradni  
o  Návrh - v januári r.2020 pripraviť sprievodcu právami pacientov a následne dať do 

tlače 
o  v závere roka urobiť analýzu poradenstva, ako aj po iné roky( počty podnetov za 

jednotlivé mesiace, percentuálne vyhodnotiť čoho sa podnety dotýkali)  

 Členské poplatky za rok 2019 splatné k 31.09.2019: 
o  uhradené členské - 29 organizácii 
o  neuhradené členské – 18 organizácií 

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

 Projekt AOPP - EPF „EUPATI“ a vzdelávanie AOPP-SZU „Pacient a liek“ - pokračovanie 
vzdelávania pre pacientov  

o  EUPATI t. č. prostredníctvom internetovej stránky a na Twitteri, chýbajú prednášajúci 
do terénu 

o  Tematické kurzy Pacient a Liek na SZU sa konajú pravidelne – jarný na SZU a jesenný 
ako osobitný blok počas národnej pacientskej konferencie 
   

 Projekt „Lieky s rozumom“ 

o odborný garant – prof. Glasa 
o  pokračujú rokovania so ZP a partnermi – november 2019 
o  rokovania s partnermi pokračujú- rozvoj spolupráce na projekte so SLeK, odbornými 

spoločnosťami lekárov  

 Národný projekt splnomocnenca  ÚV ROS – za AOPP „Stratégia dlhodobej starostlivosti“ 
o  Začiatkom r. 2020 tlač brožúr k téme poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti, 

návrhov na zmeny v rámci poskytovania dlhodobej starostlivosti – presun na rok 2020, 
ak sa rozhodnú v rámci pracovnej skupiny 

o zodpovedný člen predsedníctva AOPP - Mária Lévyová, projektový manažér HV 
o zverejnenie Stratégie LTC na ITMS po podpise zástupcov partnerských ministerstiev  - 

po 20.9.2019 – bolo potrebné zapracovať pripomienky MP SvaR, ktoré boli doručené 
s viac ako mesačným omeškaním 

o  finálne znenie stratégie odovzdané a má byť zverejnené na USVROS na ITMS  
o  Stratégia LTC odovzdaná na zverejnenie – doplnené podľa požiadaviek- linky na 

legislatívne procesy a zmeny v zákonoch od r. 2017, legislatívne návrhy.  
o 7.11.2019  v priestoroch Zastupiteľstva EK  v Bratislave diskusia k aktuálnemu stavu 

poskytovania dlhodobej starostlivosti na Slovensku.  

 Legislatívna komisia – sledovanie diania okolo revízie úhrad cien liekov do 15.11. 2019. Bolo  
vydané  tlačové stanovisko v spolupráci s MZ SR, že  prezidentka AOPP pevne verí, že nedôjde 
k sociálne neúnosnému doplatkov pre pacientov. Koaličná rada prevzala dohľad nad tým, aby 
ceny liekov nerástli  O dianí budeme informovať členské organizácie AOPP.  



 Stratifikácia nemocničných lôžok – stiahnutie ministerkou pred hlasovaním v NR SR- zároveň aj 
legislatívneho zámeru o očkovaní a následnej starostlivosti. 

K bodu 9: 

• Následná starostlivosť (Stratifikácia nemocníc - prerokovanie na vláde 24.9.2019, viď predošlý 
bod) 

• Vyhláška o revíziách úhrad- do 15.11. 2019 prebiehajú rokovania k revízii cien úhrad liekov  
 

K bodu 10:  

 Financovanie AOPP – potreba stabilného financovania  
o Príprava návrhov na základe personálnej matice- pripravuje MF, legislatívne návrhy 

budú pripravené v spolupráci s právnikmi 
o  zodpovední – ML, JB 

 PB a HV písomne vypracujú vnútorný predpis o prijímaní a vystupovaní nových členov 

 Funkcia čestného prezidenta sa bude riešiť na najbližšom Valnom zhromaždení 
 PB – kritériá  na používanie loga AOPP – vnútorný predpis- úloha trvá,  
 DT – komunikácia s VÚC – kontaktné body pre pacientov – návrh VUC BSK 

 Nastavenie harmonogramu zasadnutí predsedníctva – 9:00hod 
 

 

K bodu 11: 

Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 15.10.2019   

 

A. Predsedníctvo schvaľuje 

A/1/8/2019 - Návrh programu zasadnutia 
A/2/8/2019 – Helenu Valčekovú (HV) písaním zápisnice zo zasadnutia, za overovateľa Dominika Tomeka 
(DT) 
A/3/8/2019 – Program zasadnutia predsedníctva 

A/4/8/2019 – vnútorný predpis k životnému jubileu 

 

B. Predsedníctvo ukladá  

B/1/8/2019 - Vypracovať mediálny plán na rok 2020 predložený v decembri 2019 

B/2/8/2019 - Pripraviť návrh rozpočtu na rok 2020 

 

C. Predsedníctvo berie na vedomie - prečíslovať 

C/1/8/2019 – stav hospodárenia AOPP 

C/2/8/2019 – činnosť členov predsedníctva AOPP 

C/3/8/2019 – informáciu o stave príprav na 3. celoslovenskú pacientsku konferenciu 

 

K bodu 12 

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

 

K bodu 13 

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

AOPP bude v stredu 11.12.2019 o 9:00 v kancelárii AOPP.  

 

 



Zapísala: Helena Valčeková  

Dňa:  05.11.2019 

Overil:  Dominik Tomek 

Dňa:                        

Predsedajúca: Mária Lévyová 

Dňa: 


