
Zápisnica 3/2020 

zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR 

 

Dátum: 21.05.2020 o 16:00   
Miesto: konferenčný video hovor - skype 
Prítomní členovia Predsedníctva:, Mária Lévyová (ML), Dominik Tomek (DT), Richard Fides (RF), Ľubica 
Pilková (LP) 
Pozvaní: Helena Valčeková (HV)  
Ospravedlnení: Jarmila Fajnorová (JF), Lucia Ballayová (LB), Peter Marčan (PM), Juraj Bók (JB) 
 
 

 
1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa 
3. Schválenie programu 
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 28.04.2020 
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. Programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024 
8. Projekty AOPP – informácie o realizácii schválených projektov 
9. Príprava 4.Celoslovenskej pacientskej konferencie 
10. Diskusia 
11. Návrhy na uznesenia 
12. Schválenie uznesení 
13. Záver 

 
 
 

K bodu 1 
Pre šíriacu sa pandémiu Covid 19 a nariadenú karanténu sa predsedníctvo AOPP konalo cez konferenčný 
video hovor. Prezidentka AOPP Mária Lévyová privítala všetkých zúčastnených a skonštatovala, že 
Predsedníctvo AOPP je uznášaniaschopné, keďže sa zišlo v počte - .  
 
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:  

A/1/2/2020 -  A/5/2/2020 

B/1/2/2020 

 
Plní sa priebežne: 
B/2/2/2020 
  
 
 
 



K bodu 5: 

• ML informovala Predsedníctvo o stave a čerpaní finančných prostriedkov na účtoch AOPP 
k 21.5.2020 

o Stav na účte AOPP k 21.05.2020 – 35 218,87  EUR. 
o Stav na účte Lieky s rozumom k 28.04.2020 – 415  EUR   

 

 

K bodu 6: 

ML: 

Online účasť na konferenciách/seminároch/stretnutiach 

 ML  

• Aktivity AOPP- COVID – 19 ( ďalej  len coronavírus)  
Poradenstvo - JUDr. Strejčková  pripravila v rámci poradenstva  informácie k opatreniam, ktoré 
prijíma vláda, kompetentné ministerstva, úrad verejného zdravotníctva. Zmeny sú pravidelne 
aktualizované, dopĺňane, vychádzajú z relevantných zdrojov, ktoré sú pravidelne novelizované: 
https://aopp.sk/poradna/docasna-praceneschopnost-narok-na-nemocenske-osetrovne-
aktualne-informacie-v-suvislosti-s-koronavirusom  

o opätovne adresovaný list ministrovi zdravotníctva SR Marekovi Krajčimu - ochrana zraniteľných 
skupín dňa 23.04.2020: https://aopp.sk/clanok/pacienti-ziadaju-ministra-zdravotnictva-aby-pri-
opatreniach-pamatal-aj-na-ohrozene-skupiny-pacientov  
Obdržali sme odpoveď z kancelárie predsedu Vlády, že naša požiadavka bola odstúpená na 
riešenie MZ a hlavnému hygienikovi- odpoveď sme zatiaľ neobdržali. Je nám nesmierne ľúto, že 
v rámci pomoci ( nakupovanie počas vyhradených hodín, dovoz – nákupov, stravy a liekov..) boli 
opomenuté ohrozené skupiny pacientov. Poďakovanie patrí Únii miest, pretože mnohí na 
základe nášho listu zohľadnili aj potreby a pomoc ohrozených skupín pacientov.  
https://www.dobrenoviny.sk/c/182653/nitra-rozsirila-pomoc-s-nakupmi-aj-na-dalsie-skupiny-
obyvatelov?fbclid=IwAR1kRh7lrNY6hTkxPsKXvkjzboxPf3-7fBwaW0BlQeE0dAjMF7BbLP7bj54 

o sledovanie zmien v rámci COVID 19 a aktualizácia informácii na stránkach AOPP 
o Prieskum AOPP: https://aopp.sk/clanok/zhorsenie-dostupnosti-zdravotnej-starostlivosti-v-

dosledku-koronavirusu-pocitila-az-tretina-slovakov 
o spolupráca s predsedníčkou Výboru NR SR pre zdravotníctvo v rámci vytvorenia pracovnej 

skupiny- zaradené aj AOPP-pripravované zmeny vo viacerých zdravotníckych zákonoch počas 
pandémie. Ide o vládne návrhy zákonov, ktoré je možné pripomienkovať iba prostredníctvom 
poslancov, členov výboru pre zdravotníctvo. 
Viac na: https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation 
- účasť na rokovaní k príprave zmien v liekovej politike( aj DT)  
- účasť na pracovnom stretnutí v NR SR k potrebe uvoľňovania opatrení počas koronakrízy 

tak, aby sa zdravotníctvo postupne dostávalo do štandardného režimu  
https://www.facebook.com/stranasas/videos/870210243445484/UzpfSTEwMDAwMjEwO
TE4NjI0MzoyOTgyMTk4ODI1MTkzNzI4/ 

o spolupráca v rámci komory MVO - alternatívy dobrovoľníckej činnosti a vzájomná 
informovanosť, spoločné stanoviská k ekonomickej situácii, asignácia 2% z dani, 
prehodnocovanie PVV z ohľadom na rozvoj občianskej spoločnosti, občianskych aktivít, 
mimovládnych organizáciách. Informácie o činnosti krízového štábu. Výmena informácii v rámci 
aktivít COVID-19. Online zasadnutie – príprava podkladov na rokovanie Rady vlády, ktoré sa 
bude konať 22.6.2020.  

o člen komisie MZSR na prípravu ŠDTP- participácia na príprave a aktualizácii štandardov ku 
coronavírusu pre odborníkov- štandard bol aktualizovaný v súlade s odporúčaniami WHO 
a publikovanými informáciami celosvetovými odborníkmi v oblasti diagnostiky a liečby 

o aj na základe požiadaviek AOPP boli pripravené a schválené metodické usmernenia pre 
jednotlivé medicínske odbory: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 
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o spolupráca s odbornými organizáciami v zdravotníctve v rámci hľadania riešení pre pacientov 
počas mimoriadnej situácie COVID-19 

o sumarizácia podnetov v rámci poradenskej činnosti a príprava otázok pre MZ s ktorými sme sa 
najčastejšie stretávali počas koronakrízy za účelom prípravy usmernenia pacientov pri 
uvoľňovaní opatrení. Odoslané najčastejšie problémy z poradne a kladené otázky, štátnej 
tajomníčke MZ SR. Doručené aj požiadavky na riešenie problémov v oblasti chýbajúcich liekov. 
Príčiny sú rôzne, dočasná nedostupnosť v rámci COVID 19, neodsúhlasené výnimky na pôde MZ 
SR, nepodpísanie ministrom aj napriek odsúhlaseniu KK 

o  Anketa- dostupnosť zdravotnej starostlivosti: 
https://aopp.sk/?fbclid=IwAR3ZRjHgHLoLg69zWdkPJSve26xeKB7qkaz4_3JrSBy-SBY7ynOgf_Sm4FE 

Odborné podujatia:  
o  Webinár na tému očkovania a hľadanie alternatív na zlepšenie situácie na jeseň 2020 
o  Prac. Stretnutie s riaditeľom IZP 
o  Market access seminár na ktorom sme predstavili s DT pripomienky AOPP k PVV 
o  Pacient a liek – odborné podujatie SZU  
o  AIFP okrúhly stôl – klinické štúdie 

 
Média:  
Príprava TS k Európskemu dňu pacientov:  
https://aopp.sk/clanok/europsky-den-prav-pacientov?fbclid=IwAR0RveuK7dDBF6MeDnpYXRL3z-
gtzVSA46aHckA83d0SANgtRRioBKUVJp8 

ZDN odporúčania pre nového ministra:  
https://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/rady-odporucania-pre-noveho-sefa-
rezortu?fbclid=IwAR31iEIo1_UAKxsxeZcxuV2unVVeR_RJGGMzyeUCIm7jg6YYcg3D_HBm7xw 
Nový čas- AOPP dvíha varovný prst:  
https://www.cas.sk/clanok/977236/asociacia-na-ochranu-prav-pacientov-zdviha-varovny-prst-hrozia-
horsie-problemy-ako-
koronavirus/?fbclid=IwAR2CxVuXsAtr8OHoabiCR8vXRjaidURXkMM1LhMxZFGj6EEH0anbsv2ghqU 

Weboviny – riziková kombinácia liekov:  
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/so-zlou-kombinaciou-liekov-sa-stretla-takmer-polovica-
pacientov/?fbclid=IwAR25FlD1ZC3-0zQnzFMm-dl3m6iDd2UvGht4aTeIhtMjBzLK2YeMmRaNSd8 

Pravda- rozhovor k PVV:  
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/549747-levyova-vlada-nemusi-zacinat-od-

nuly/?fbclid=IwAR0OGvRVDVAm2yp_dbrg8YYncw5sFEXrVewRLrBAiwdMveKcCtkbz6unq2w 

SME- zhoršenie dostupnosti liečby:  
https://domov.sme.sk/c/22394534/ako-funguju-nemocnice-v-nudzovom-stave.html 

TA3: o tom, ako ovplyvnila situácia s Covid-19 zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Aké by podľa 
nich mali byť ďalšie kroky vlády?:  
https://www.ta3.com/clanok/1182553/prijimacky-na-stredne-skoly-v-praxi-vplyv-covidu-19-na-ine-
choroby.html?fbclid=IwAR0nqgyRqCoKuGofLdBDdqWAC2WgWPkLYBxIxIQfVYvRU4-vXxjd_FZW_ys 

Zrušenie doplatkov za lieky -PVV:  
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/zrusit-doplatky-za-lieky-pre-ohrozene-skupiny-je-velmi-
odvazny-krok-tvrdi-asociacia-na-ochranu-prav-
pacientov/?preview_id=1501745&preview_nonce=3d8c6ecbed&_thumbnail_id=1348705&preview=tru
e&fbclid=IwAR12H2LsN09Z_bf16G-0zwKUE7G4SF1BTm-4uuENnHIfwBdSba-vru0b9rc 

ZDN – Stratifikácia nemocníc:  
https://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/stratifikacia-sa-nepripravovala-ako-krizovy-
plan?fbclid=IwAR3TK6iWwZ_hdZVPQYeKxA7PGuzLEdIasMRdC6GitscIdRWawSSTl8N1UPk 

Problémy pacientov počas koronakrízy:  
https://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/covid-19-vyvolal-docasne-opatrenia-aj-v-liekovej-
politike?fbclid=IwAR30si4FTh-efCq8MmHqJ3HpYGLtN3xZ925Vp2XXoklewlqUO28OQz7g8es 

Čakacie doby na operácie:  
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/zrejme-bude-problem-dodrzat-cakacie-lehoty-na-operacie-
upozornuje-ciganikova/?fbclid=IwAR1oZz2NZQ2Tbxf5-qM2sxuiltoqi-L9j_yETehTVDzHcWM0zM0btU-
bhps 

Ďalšie aktivity:  
- HN - vyjadrenie k unitárnemu zdr. poisteniu, objednávanie pacientov v súlade s PVV, 

návšteva špecialistov počas koronakrízy 
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- SKMED- chronické rany v čase pandémie 
- Rozhlasy- Regína, RtVS, Rádio vlna- dostupnosť zdravotnej starostlivosti, interakcie liekov, 

vzdelávanie pacientov   
 

DT: 

• osobné stretnutie s predstaviteľmi VšZP – revízia úhrad liekov 
 

 K bodu 7: 

• členovia predsedníctva doplnenili pripomienky k programovému vyhláseniu vlády- v priebehu 
mája oslovíme Štátnu tajomníčku MZ SR a požiadame ju o pracovné stretnutie 

• ML pripomienky  
o  pacientsky ombudsman- podpora pacientskych oragnizácií 
o dlhodobá starostlivosť 
o  reprofilizácia lôžok  
o  pacient v systéme 
o  zdravotno- sociálne 
o  nárok pacienta 

• JB pripomienky 
o  pacientsky ombudsman -  presadzovanie zákona v prospech a na podporu AOPP 

a pacientskych organizácii 

• DT pripomienky 
o lieková politika a zdravotné technológie 

• RF pripomienky 
o pacient v systéme 
o lieková politika a zdravotné technológie 

• mesto Nitra rozšírilo pomoc s nákupmi aj na ohrozené skupiny pacientov, ZŤP, Ľuďom 
odkázaným na pomoc inej pomoci bez ohľadu na vek 

• pacientsky ombudsman 
o  platforma AOPP spĺňa štatút pacientskeho ombudsmana, už takmer dvadsať rokov 

chráni práva pacientov, obhajuje ich záujmy pred orgánmi štátnej správy a samosprávy, 
poskytuje pacientom bezplatné právne poradenstvo, vzdelávanie, je členom MPK na MZ  

o  AOPP potrebuje legislatívne ukotvenie tak, aby mohla si zabezpečiť personálnu 
a finančnú stabilitu a zlepšiť podmienky v rámci ochrany práv pacientov tak, aby pacienti 
boli partnermi orgánov štátnej správy a samospráv, aby mali posilnené postavenie 
a jasne deklarovaný svoj výkon a kompetencie.  

Komentáre boli spracované podľa návrhov.  

 

K bodu 8: 

• Poradenstvo 

o návrh – začiatkom roka 2020 pripraviť v spolupráci s právnymi zástupcami AOPP 
sprievodcu právami pacientov a následne dať do tlače. Úloha preložená - je potrebné 
počkať na úpravy v zákonoch novou vládou po ukončení koronakrízy.  
 

• 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 Projekt pokračuje s druhou skupinou vo virtuálnej forme- DT 

• Projekt „Lieky s rozumom“ 

o rokovania s partnermi budú pokračovať po parlamentných voľbách- rozvoj spolupráce 
na projekte so SLeK, odbornými spoločnosťami lekárov – o ďalších postupoch sa 
rozhodne v r 2020 - závislé od toho, či dôjde k dohode a podpore zo strany partnerov 
projektu.  



• Národný projekt splnomocnenca  ÚV ROS – za AOPP „Stratégia dlhodobej starostlivosti“ 
o  projekt stratégie na stránke MZ SR, aj na stránke AOPP – informácia doručená aj členom 

AOPP 
o  Stratégia LTC zverejnená na: https://www.health.gov.sk/Clanok?strategia-dlhodobej-

socialno-zdravotnej-starostlivosti-v-sr-  
o AOPP bude aj naďalej presadzovať zmeny v oblasti poskytovania dlhodobej 

starostlivosti, prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, prípravu a schválenie  
zákona o dlhodobej starostlivosti tak ako je uvedené v PVV.  

o zodpovedný člen predsedníctva AOPP - ML, projektový manažér HV 

• Legislatívna komisia a legislatíva-  
Zasadnutie 30.4.2020- zápisnica k dispozícii – predstavenie návrhov, pripomienok AOPP  
a partnerov k PVV. Oboznámenie sa s činnosťou AOPP a cieľmi do konca r. 2020.  

- sledovanie diania okolo revízie úhrad cien liekov do 15.11. 2019.  
- ďalšia revízia mala byť podpísaná k 15.1.2020. Pre ZdN prezidentka uviedla, že nevie, prečo 

nebola podpísaná revízia úhrad liekov. „Na túto otázku sa nám ťažko odpovedá, pretože 
AOPP nie je členom kategorizačnej komisie.“ Pozitívne však hodnotíme spoluprácu v rámci 
revízie, ktorá sa robila veľmi citlivo so zreteľom na odborné stanoviská a zohľadnením 
individuálnych potrieb liečby pacientov v súlade s ich diagnózami. V mnohých prípadoch sa 
nezvýšili doplatky, neznížila sa dostupnosť liekov, tak ako bolo vopred avizované.   

-  k revízii úhrad sa vyjadroval pre ZdN aj viceprezident DT 
- k nárastu doplatkov od 1.1.2020  a od 1.4.2020 nedošlo, najbližšia revízia úhrad bude 

koncom mája 2020 
o  Komisia tento rok zasadala kvôli mimoriadnej situácii dvakrát online( 20.4., 5.5.)  Je 

potrebná vzájomná informovanosť medzi AOPP a prizývanými členmi na zasadnutia aj 
počas tohto krízového obdobia, keď môže dôjsť k zhoršeniu dostupnosti zdravotnej 
starostlivosti a liečby.   

- Činnosť LK bude pokračovať za štandardných podmienok po ukončení karantény. účasť 
členov na zasadnutiach LK- predsedníctvo, AIFP, Genas, AZP, prizvaní hostia podľa potreby   

- podpredseda LK bol zvolený na zasadnutí LK – JUDr. Dominik Okenica – Mgr. Michal Šula 
skončil spoluprácu s advokátskou kanceláriou 

- 21.04. 2020 odoslaná partnerom žiadosť o finančnú podporu LK na rok 2020 tak, aby mohli 
byť tento rok aspoň čiastočne pokryté legislatívne aktivity AOPP.  

 

K bodu 9: 

Príprava 4. celoslovenskej pacientskej konferencie 

• HV – oslovenie partnerov so žiadosťou o podporu konferencie - zoznam oslovených bol 
doručený členom predsedníctva  

• Návrh členov poroty na oceňovanie navrhnutých lekárov a  sestier:  Jozef Holomáň (predseda), 
Ľubica Pilková (AOPP), Zuzana Fabiánová (zdravotnícky pracovník), Jarmila Fajnorová (pacienti- 
SZSM); Katarína Lovasová (médiá ZdN) 
 

 

K bodu 10:  

• Newsletter – HV a PB – pokračuje v príprave 

• právnik AOPP podá návrh na  exekučné konanie voči bývalému prezidentovi AOPP Petrovi 
Kučerovi pre neplnenie si finančných záväzkov voči AOPP.  

• AOPP poďakuje Únii miest a obcí za pomoc ohrozeným skupinám pacientov 

• v priebehu mesiaca jún bude AOPP oslovovať členov AOPP, ktorí nezaplatili členský poplatok  
 

 

https://www.health.gov.sk/Clanok?strategia-dlhodobej-socialno-zdravotnej-starostlivosti-v-sr-
https://www.health.gov.sk/Clanok?strategia-dlhodobej-socialno-zdravotnej-starostlivosti-v-sr-


K bodu 11: 

Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 21.05.2020   

 

A. Predsedníctvo schvaľuje 

A/1/3/2020 -  Návrh programu zasadnutia 
A/2/3/2020 – Helenu Valčekovú (HV) za zapisovateľku zápisnice, za overovateľa Dominika Tomeka (DT) 
A/3/3/2020 – Program zasadnutia predsedníctva 

A/4/3/2020 – Predsedníctvo AOPP schválilo členov poroty na oceňovanie Lekár – Sestra 

 
B. Predsedníctvo ukladá   

B/1/3/2020 – oslovenie členov poroty pre oceňovanie Lekár-Sestra 

C. Predsedníctvo berie na vedomie 

C/1/3/2020 – stav hospodárenia AOPP od 28.04.2020 – 21.05.2020 

C/2/3/2020 – činnosť členov predsedníctva AOPP 

C/3/3/2020 – realizáciu projektov  

C/4/3/2020 – podaný návrh na exekučné konanie voči bývalému prezidentovi AOPP Petrovi Kučerovi za 

neplnenie si finančných záväzkov voči AOPP 

 

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 sa upresní podľa situácie a dohody členov predsedníctva AOPP.   

 

 

Predsedajúca:  Mária Lévyová 

Zapísala: Helena Valčeková 

Dňa:  21.05.2020 

Overil: Dominik Tomek 

Dňa:  21.05.2020 

 


