
Zápisnica 1/2020 

zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR 

 

Dátum: 23.03.2020 o 16:00   
Miesto: konferenčný video hovor - skype 
Prítomní členovia Predsedníctva:, Mária Lévyová (ML), Dominik Tomek (DT), Juraj Bók (JB), Richard 
Fides (RF), Ľubica Pilková (LP) 
Pozvaní: Helena Valčeková (HV)  
Ospravedlnení: Jarmila Fajnorová (JF), 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 11.12.2019 
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. Príprava VZ AOPP 
8. Projekty AOPP – informácie o realizácii schválených projektov a pripravovaných, kampaň 

2% z dane (zodpovední členovia predsedníctva) 
9. Návrhy na harmonogram činnosti AOPP na r. 2020 
10. Príprava 4.Celoslovenskej pacientskej konferencie 
11. Príprava návrhov na rokovanie LK – členovia predsedníctva 
12. Diskusia 
13. Návrhy na uznesenia 
14. Schválenie uznesení 
15. 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 - 5.  
 
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/1/9/2019 – A/5/9/2019; A/7/9/2019; A/8/9/2019 
B/1/9/2019; B/3/9/19  
 
Plní sa priebežne: 
A/6/9/2019 
B/2/9/2019; B/3/9/2019; B4/9/2019 
  
 



K bodu 5: 

 ML informovala Predsedníctvo o stave a čerpaní finančných prostriedkov na účtoch AOPP 
k 29.02.2020 
o Stav na účte AOPP k 29.02.2020 – 29 210,32 EUR 

Stav na účte AOPP k 23.03.2020- 28 050,28 EUR. 
o Stav na účte Lieky s rozumom k 29.02.2020 – 1 222,80 EUR 

Stav na účte AOPP k 23.03.2020- 422,80 EUR 
 

 

K bodu 6: 

ML: 

Účasť na konferenciách/seminároch/stretnutiach 

 Pracovné činnosti, súvisiace s členstvom Komisie MZSR pre ŠDTP 
 - príprava pripomienok pred zasadnutím komisie, ktoré bude  dňa 13.2.2020 (doručených 25 
ŠDTP na pripomienkovanie pred hlasovaním). Príprava pripomienok pred zasadnutím - 
hlasovanie pred zasadnutím per rollam.  
- účasť na pracovnom stretnutí  

 Zasadnutie komisie MZSR pre PpVP - príprava podkladov pred zasadnutím 11.2.2020, začlenenie 
do pracovných skupín v rámci komisie (PR aktivity, implementácia PpVP do praxe) Príprava 
pripomienok pred zasadnutím - hlasovanie pred zasadnutím per rollam (50 návrhov na PpVP 
v rôznych oblastiach - deti a mládež, onkologické programy, diabetes 2 typu, migranti...)   

 aktívna účasť na konferencii- Zraniteľní v digitálnom veku - prednáška na tému dlhodobej 
starostlivosti 

 SKMED- pracovné stretnutie- spolupráca v oblasti dostupnosti zdravotníckych pomôcok 

 demisia ministerky zdravotníctva Doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD. - prezidentka AOPP 
odovzdala ministerke ďakovný list v mene AOPP a členov a rozlúčila sa s pani ministerkou na 
osobnom stretnutí 

 príprava návrhov  na programové priority AOPP 

 porovnávanie  politických programov- nadväznosť na Stratégiu LTC v oblasti návrhov na 
prepojenie zdravotno - sociálnej starostlivosti a návrhy na dlhodobú starostlivosť 

 pod záštitou Americkej obchodnej komory v SR sa konala konferencia, na ktorej sa 11 partnerom 
podarilo sformulovať desať spoločných odporúčaní, ktoré sme predložili politikom – tieňovým 
ministrom a lídrom pre zdravotníctvo jednotlivých politických strán. Účasť na diskusnom paneli, 
na tlačovej konferencii – ML, DT, RF 
Viac na: https://aopp.sk/clanok/10-odporucani-pre-system-zdravotnictva-
2030?fbclid=IwAR1ZQKoCHJ7yUCXkLmTndzfb4gIuWA7-4tS2jcl3vo2OhfIk5Ufuey63f0s 

 Zdravotnícke noviny - okrúhly stôl na tému: pacient v systéme poskytovania zdravotnej 
starostlivosti 
Viac na: https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/nie-pacient-si-vybera-lekara-ale-lekar-
pacientov-upozornuju-odbornici/?fbclid=IwAR08Qa2mf-
4BildHzucFaP53agQarSb5krISOtBTU7Qx3iAewhbmZO9GdlA 

 konferencia Unipharma- diskusia s  tieňovými ministrami a voľba ministra účastníkmi 
konferencie 

 diskusiu o prvotných výstupoch národného projektu Výskum MNO a OS, ktorú zorganizoval ÚS  
VROS a zúčastnili sa na nej zástupcovia členských organizácii AOPP 

 oslovenie politických strán pred voľbami do NR SR a doručenie programových priorít AOPP. 
Rovnako po voľbách oslovenie víťazných politických strán a ich lídrov pre zdravotníctvo so 
žiadosťou zakomponovania programových priorít AOPP do pripravovaného PVV. Programové 
priority AOPP: https://aopp.sk/clanok/programove-priority-pre-zdravotnictvo-asociacie-na-
ochranu-prav-pacientov-v-slovenskej-republike 

 ďalšie aktivity boli obmedzené, zrušené kvôli mimoriadnej situácii, spôsobenej coronavírusom 
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 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: 
https://aopp.sk/poradna/docasna-praceneschopnost-narok-na-nemocenske-osetrovne-
aktualne-informacie-v-suvislosti-s-koronavirusom  
ML- o zmenách informovaná členská základňa. Adresovaný list krízovému štábu MZ SR, 
ministrovi, predsedníčke Výboru NR SR pre zdravotníctvo – ochrana zraniteľných skupín: 
https://aopp.sk/clanok/nezabudajme-v-tychto-dnoch-na-tych-najzranitenejsich-na-
chronickych-pacientov  
- oslovenie členov a sumarizácia podnetov, spojených s coronavírusom, dostupnosťou 

a bezpečnosťou starostlivosti a liečby 
-  L.P.- oslovenie ministra zdravotníctva s ponukou na spoluprácu, vzájomnú podporu, za 

účelom zlepšenia informovanosti a komunikácie s pacientskými organizáciami 
- sledovanie zmien a aktualizácia informácii na stránkach AOPP 
- spolupráca s predsedníčkou Výboru NR SR pre zdravotníctvo v rámci vytvorenia pracovnej 

skupiny- zaradené aj AOPP 
- spolupráca v rámci komory MVO- alternatívy dobrovoľníckej činnosti a vzájomná 

informovanosť, spoločné stanoviská k ekonomickej situácii, asignácia 2% z dani 
- 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 

- poďakovanie zdravotníkom za ich prácu- FB AOPP 
- spolupráca s odborným organizáciami v zdravotníctve- SKZL:  

https://aopp.sk/clanok/ako-postupovat-pred-zubnym-osetrenim-komora-zubnych-
lekarov-radi-pacientom?fbclid=IwAR09yyXikcvf 
nt6wST9HYZ0i1MMUlhXn194DO3Dd1zGKMxW8zgoKhHgyiI 

-  členovia predsedníctva AOPP nemajú záujem byť členmi Ústredného krízového štábu. 
Potrebujeme dobrú komunikáciu a relevantné informácie, ktoré budeme distribuovať našim 
členom.  
 
DT: - Vyhlásenie pacientskych organizácií, v zastúpení Európskeho pacientskeho fóra (EPF) 
o   pandémii COVID-19  https://aopp.sk/clanok/vyhlasenie-pacientskych-organizacii-v-
zastupeni-europskeho-pacientskeho-fora-epf-o-pandemii-covid-
19?fbclid=IwAR3KCkeCY2BHXlnQbUVCEW9UtHiCsxqtaXa28Mps49zwn8qopKYUD9wNDEc-- 
-  Výzva pacientom : https://aopp.sk/clanok/pacienti-respektujme-lekarnikov 

- podpora  AmCham- doplnenie spoločného stanoviska o potrebu zriadenia stáleho                      
krízového štábu 

- vyhľadávanie odborných odporúčaní pre pacientov a priebežné dopĺňanie informácií na 
stránke:  https://www.aopp.sk/poradna/chronicki-pacienti-koronavirus-ako-dalej-s-liecbou 

- kompletné informácie na: https://aopp.sk/poradna/koronavirus-aktualne-informacie-
prijate-opatrenia 

 

Mediálne stanoviská ML: 

 Odpovede TASR- zdravotníctvo v roku  2019 
Viac na: https://www.teraz.sk/slovensko/aopp-pacienti-mali-minuly-rok-problem/439064-
clanok.html 

 RTvS- závislosť na voľnopredajných  liekoch 

 Rozhovor HN- dlhodobá starostlivosť na Slovensku, potreba zamerania na paliatívnu 
starostlivosť 

 SITA- odpovede na otázky zdravotníctvo 2019, očakávania v r.  2020 
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 Viac na: https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/nemozeme-byt-postaveni-pred-otazku-ci-
si-svoju-liecbu-mozeme-dovolit-hovori-prezidentka-asociacie-
pacientov/?fbclid=IwAR1LKqyAnOo3ytHRgtqo72Zy7BcLiUlh2sBJq3Dj0Je5j1tm5vqz3aebdPI 

 TV BA- očakávaný nárast  poplatkov v ZSS a Bratislave a iných VÚC. Prečo je tomu tak, prečo štát 
nemá ucelenú koncepciu dlhodobej starostlivosti?  
Viac na: http://www.tvba.sk/relacie/beseda-o-/zvysi-magistrat-poplatky-v-domovoch-
dochodcov-/?fbclid=IwAR3Dddqa_eMQYkaA1IfqtSHfILtpZarTs1lT_iNx42vdH_35BT5jgH7xXJA  

  Zmeny v lekárenskej  pohotovostnej službe od 1.1.2020- článok na  stránkach AOPP 
Viac na: https://aopp.sk/clanok/od-112020-sa-menia-lekarenske-pohotovostne-
sluzby?fbclid=IwAR1BbKGVYhdJGKqMOHSqI7YXgFRUuYWFR0vNuEcsI3kvZptg4iueuP9E4do 

 TASR- revízia úhrad liekov 

  Článok - Vyhláška o bezpečnosti pacientov 
Viac na: https://aopp.sk/clanok/bezpecnost-pacienta-je-uz-zakotvena-v-

legislative?fbclid=IwAR0grmdaQc00JFNu5yu6scparGKpF51osf2ikBHBVwPNWpFtBqc6-

Trs8x0 

 HN- nedostatok lekárov a problémy, ktoré sa dotýkajú pacientov- predlžovanie čakacích 
dôb na vyšetrenia, nedostatok času lekárov na vyšetrenie pacientov, obavy 
z prehlbovania krízy 

 SME- štyri roky v zdravotníctve, čo sa podarilo- nepodarilo?  
Viac na: https://domov.sme.sk/c/22302654/ako-je-na-tom-slovenske-zdravotnictvo-
po-vladach-smeru.html 

 Podpora- prevencie kolorektálny karcinóm:   
Viac na: https://aopp.sk/clanok/aopp-sa-pridalo-k-vyzve-vieme-urobit-viac-v-
prevencii-kolorektalneho-karcinomu 

 Nedostupnosť liekov, ako majú postupovať pacienti.  
Viac na: https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/na-slovensku-chybaju-niektore-
lieky-pacienti-mozu-byt-nuteni-zmenit-liecbu/?fbclid=IwAR27XqAWryTs-
a6lrbhDq1eeTMlz6zy_5Qxub3H6zKnxM1BuafR6zGJ6i2o 

 HN- nedostatok sestier príčiny a možné návrhy na ich stabilizáciu, ktoré by boli prínosné 
pre pacientov 

 ZdN - revízia úhrad liekov k 15.1. 2020 

 Plus 7 -  pacient a zmeny v zdravotníctve za uplynulé štyri roky. Ako vnímajú pacienti 
predlžovanie čakacích lehôt na ambulantné a diagnostické vyšetrenia? 
https://plus7dni.pluska.sk/veda-a-zdravie/kazdy-stvrty-pacient-caka-odbornici-
zhodnotili-stav-nasho-
zdravotnictva?itm_site=plus7&itm_template=another&itm_area=floating&itm_modul
=najnovsie-
clanky&itm_image=0&itm_position=33&fbclid=IwAR0aRWwr_c24DS4tM4f4Gbhj4gQh
Ty08Y1ror_06jtgri6i1a9i5HWW5hDs 

 Rozhovor rádio Vlna- nežiadúce účinky liekov z pohľadu pacienta a ich hlásene ŠÚKL 

 BB Zdravia- Dlhodobá starostlivosť očakávané zmeny – súčasná stagnácia v tejto oblasti  

 Pravda- hodnotenie  zdravotníctva za končiace volebné obdobie- očakávania 
a sklamania 

 HN- prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti 

 ZdN - očakávania od ministra zdravotníctva 
https://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/akeho-ministra-si-
zelate?fbclid=IwAR27p6NGsdkN_rOP39_B0bTsiLkybgAEVQVdE9cHVIaDBjSsrY_JeEiGBl
c 

 Prieskum o financovaní zdravotníctva a potreba dofinancovania  
https://aopp.sk/clanok/len-3-pacientov-nevidia-problem-v-sucasnom-nastaveni-
financovania-zdravotnictva?fbclid=IwAR1BAgxgRqFdo2VWkinZhKEG-
aM53EFdEVG2oZGM5r6WwZGnICDMif8aVw8 
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https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/na-slovensku-chybaju-niektore-lieky-pacienti-mozu-byt-nuteni-zmenit-liecbu/?fbclid=IwAR27XqAWryTs-a6lrbhDq1eeTMlz6zy_5Qxub3H6zKnxM1BuafR6zGJ6i2o
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/na-slovensku-chybaju-niektore-lieky-pacienti-mozu-byt-nuteni-zmenit-liecbu/?fbclid=IwAR27XqAWryTs-a6lrbhDq1eeTMlz6zy_5Qxub3H6zKnxM1BuafR6zGJ6i2o
https://plus7dni.pluska.sk/veda-a-zdravie/kazdy-stvrty-pacient-caka-odbornici-zhodnotili-stav-nasho-zdravotnictva?itm_site=plus7&itm_template=another&itm_area=floating&itm_modul=najnovsie-clanky&itm_image=0&itm_position=33&fbclid=IwAR0aRWwr_c24DS4tM4f4Gbhj4gQhTy08Y1ror_06jtgri6i1a9i5HWW5hDs
https://plus7dni.pluska.sk/veda-a-zdravie/kazdy-stvrty-pacient-caka-odbornici-zhodnotili-stav-nasho-zdravotnictva?itm_site=plus7&itm_template=another&itm_area=floating&itm_modul=najnovsie-clanky&itm_image=0&itm_position=33&fbclid=IwAR0aRWwr_c24DS4tM4f4Gbhj4gQhTy08Y1ror_06jtgri6i1a9i5HWW5hDs
https://plus7dni.pluska.sk/veda-a-zdravie/kazdy-stvrty-pacient-caka-odbornici-zhodnotili-stav-nasho-zdravotnictva?itm_site=plus7&itm_template=another&itm_area=floating&itm_modul=najnovsie-clanky&itm_image=0&itm_position=33&fbclid=IwAR0aRWwr_c24DS4tM4f4Gbhj4gQhTy08Y1ror_06jtgri6i1a9i5HWW5hDs
https://plus7dni.pluska.sk/veda-a-zdravie/kazdy-stvrty-pacient-caka-odbornici-zhodnotili-stav-nasho-zdravotnictva?itm_site=plus7&itm_template=another&itm_area=floating&itm_modul=najnovsie-clanky&itm_image=0&itm_position=33&fbclid=IwAR0aRWwr_c24DS4tM4f4Gbhj4gQhTy08Y1ror_06jtgri6i1a9i5HWW5hDs
https://plus7dni.pluska.sk/veda-a-zdravie/kazdy-stvrty-pacient-caka-odbornici-zhodnotili-stav-nasho-zdravotnictva?itm_site=plus7&itm_template=another&itm_area=floating&itm_modul=najnovsie-clanky&itm_image=0&itm_position=33&fbclid=IwAR0aRWwr_c24DS4tM4f4Gbhj4gQhTy08Y1ror_06jtgri6i1a9i5HWW5hDs
https://plus7dni.pluska.sk/veda-a-zdravie/kazdy-stvrty-pacient-caka-odbornici-zhodnotili-stav-nasho-zdravotnictva?itm_site=plus7&itm_template=another&itm_area=floating&itm_modul=najnovsie-clanky&itm_image=0&itm_position=33&fbclid=IwAR0aRWwr_c24DS4tM4f4Gbhj4gQhTy08Y1ror_06jtgri6i1a9i5HWW5hDs
https://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/akeho-ministra-si-zelate?fbclid=IwAR27p6NGsdkN_rOP39_B0bTsiLkybgAEVQVdE9cHVIaDBjSsrY_JeEiGBlc
https://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/akeho-ministra-si-zelate?fbclid=IwAR27p6NGsdkN_rOP39_B0bTsiLkybgAEVQVdE9cHVIaDBjSsrY_JeEiGBlc
https://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/akeho-ministra-si-zelate?fbclid=IwAR27p6NGsdkN_rOP39_B0bTsiLkybgAEVQVdE9cHVIaDBjSsrY_JeEiGBlc
https://aopp.sk/clanok/len-3-pacientov-nevidia-problem-v-sucasnom-nastaveni-financovania-zdravotnictva?fbclid=IwAR1BAgxgRqFdo2VWkinZhKEG-aM53EFdEVG2oZGM5r6WwZGnICDMif8aVw8
https://aopp.sk/clanok/len-3-pacientov-nevidia-problem-v-sucasnom-nastaveni-financovania-zdravotnictva?fbclid=IwAR1BAgxgRqFdo2VWkinZhKEG-aM53EFdEVG2oZGM5r6WwZGnICDMif8aVw8
https://aopp.sk/clanok/len-3-pacientov-nevidia-problem-v-sucasnom-nastaveni-financovania-zdravotnictva?fbclid=IwAR1BAgxgRqFdo2VWkinZhKEG-aM53EFdEVG2oZGM5r6WwZGnICDMif8aVw8


 
RF: 

Platforma onkologicky chorých pacientov 

 združené pacientske organizácie zamerané na onkologické ochorenia s vybranými 
farmaceutickými firmami 

 cieľom je intenzívnejšia komunikácia onkologicky chorými pacientmi 

 skorá diagnostika ochorenia 

 zavádzanie preventívnych programov pre zamestnancov korporátnych firiem 

 možnosť spolupráce v budúcnosti po pominutí krízy 
 

 K bodu 7: 

 návrh termínu na Valné zhromaždenie – jún 2020 

 posun podávania dňového priznania na máj 2020 

 pred VZ je potrebné zasadnutie KV 

 miesto konania VZ – hotel Nivy Bratislava 
 

 

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 

o  vypracovaná analýza poradenstva AOPP za rok 2019 - počty podnetov za jednotlivé 
mesiace - percentuálne vyhodnotenie, ktorých problémov sa poradenstvo týkalo 
a porovnanie poradenstva s Úradom komisára pre ZŤP. V r. 2019 bolo podaných 141 
podnetov( štatistika priložená)   

o  poskytnúť údaje a konzultáciu k práci na tému - Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 
študentke druhého kurzu vzdelávania akadémie AOPP Mgr. Dobiášovej lege artis- pani 
Dobiašová sa na nás neobrátila 

 Členské poplatky za rok 2019 splatné k 30.9.2019: 
o  výzva k úhrade členského- poplatku bola odoslaná dlžným organizáciám dňa 

10.12.2019.  
o  predsedníctvu bol predložený zoznam organizácií, ktoré zaplatili členský poplatok 

a ktoré nezaplatili členský poplatok  
o  24.02.2020 HV odoslala všetkým členským organizáciám faktúru za členské v AOPP 

splatné do 31.03.2020 

 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  

- Projekt pokračuje s druhou skupinou vo virtuálnej forme- DT 

 Projekt „Lieky s rozumom“ 

o rokovania s partnermi budú pokračovať po parlamentných voľbách, ktoré sa konajú 
29.2.2020  a po upokojení situácie s coronavírusom - 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-  

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-


o  SLK zorganizovala na pôde MZ workschop na tému dlhodobej starostlivosti- 
prezentáciou projektu bola poverená členka pracovnej skupiny MUDr. Katreniaková 

o  AOPP bude aj naďalej presadzovať zmeny v oblasti poskytovania dlhodobej 
starostlivosti, prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, prípravu a schválenie  
zákona o dlhodobej starostlivosti 

o zodpovedný člen predsedníctva AOPP - Mária Lévyová, projektový manažér HV 

 Legislatívna komisia a legislatíva 
- 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   K navýšeniu doplatkov nedošlo.  

- 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.  Prečo MZ 
nezačalo  konať v súlade so zákonom, z vlastného podnetu ohľadne prehodnocovania úhrad 
ZP pre všetky lieky zaradené v kategorizačnom zozname na to je potrebné sa opýtať MZ.   
Rezort zdravotníctva pár týždňov pred voľbami nepodpísal revíziu úhrad  k 15. 1. Poisťovne 
i zástupcovia farmaceutického priemyslu hovoria o neštandardnom kroku. Ministerstvo sa 
bráni. „Pristúpili k rozhodnutiu ohľadne prehodnocovania úhrad k 1. 4. 2020 so záverom, že 
stav zostáva aj v ďalšom štvrťroku nezmenený (od 1. 4.). Z pohľadu pacienta sa tak nič 
nemení, v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom je dostupnosť liekov vzhľadom na 
finančný dopad bez zmien,“ uviedla hovorkyňa rezortu. Podľa nej nejde o ojedinelé 
rozhodnutie, „v minulosti k obdobným rozhodnutiam pristúpili aj bývalí šéfovia rezortov“. 
o k nárastu doplatkov od 1.1. 2020  a od 1.4. 2020 nedôjde 
o  Komisia tento rok nezasadala kvôli mimoriadnej situácii. 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.   

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

o demisia ministerky zdravotníctva- prezidentka AOPP odovzdala ministerke ďakovný list 
a rozlúčila sa s pani ministerkou na osobnom stretnutí 

o uverejnený oznam o príprave zákona – odškodňovanie detí, ktoré boli poškodené 
očkovaním- zatiaľ nie je známy obsah, časti, čo by malo byť súčasťou zákona. Zákon 
nebol predložený, iba avizovaný  

o Informovaný súhlas(IS) v ŠDTP- pracovné stretnutie na pôde MZ SR k IS v rámci 
nedobrovoľných hospitalizácii u psychiatrických pacientov v súlade so zákonom č. 576/ 
2004 Z.z.  

o Činnosť LK by mala pokračovať po ukončení karantény. Mala by byť podporená 
partnermi obdobne ako v r. 2019 v súlade so štatútom 

- účasť členov na zasadnutiach LK- predsedníctvo, AIFP, Genas, AZP, prizvaní hostia podľa 
potreby   

 

 2% z dane 
o  oslovené asociácie, spoločnosti a členovia asociácií: 

- Genas a ich členovia 
- AIFP a ich členovia 
jednotlivci:  
- A&D Pharma Slovakia 
- Angelini Pharma SR 
- AstraZeneca AB 
- Baxalta 
- Medirex 

- Egis 
- Hartmann 
- SK+MED 
- Abbott 
- Sacrop 

 



Keďže dôjde k posunu odvádzania daní PO a FO na mesiac máj- jún 2020 je potrebné rátať so znížením 
príjmov AOPP, potrebných na krytie úhrad vyplývajúcich z našich úloh a cieľov na ktorých realizáciu  je 
možné použiť  2% z daní.  
 

K bodu 9: 

• Harmonogram činnosti AOPP na rok 2020 bol doručený členom predsedníctva do 31.12.2019. 
o členovia predsedníctva nemali pripomienky k návrh harmonogramu činností.- bolo   
o  aktivity sú realizované v súlade s harmonogramom a v rámci mimoriadnej situácie 

 

K bodu 10: 

 koncepcia konferencie je dvojdňová 

 plánovaný termín konferencie – 20.11. a 21.11.2020 (piatok a sobota) 

 téma konferencie: „Bezpečnosť pacientov“ 

 oceňovanie – „Môj lekár“, „Moja sestra“  
o porota na oceňovanie – „Môj lekár“, „Moja sestra“  
o HV – oslovenie členských organizácií AOPP za účelom doručenia návrhov – termín 

posunutý do ukončenia karantény 

 oslovili sme nasledujúce hotely:  
o  Gate one Hotel  Bratislava - nemajú voľný termín 
o  Hotel Holiday Inn Bratislava- nemajú voľný termín 
o  Hotel Saffron Bratislava- nemajú voľný termín 
o  Double Tree by Hilton Bratislava – nemajú voľný termín 
o  Falkensteiner hotel Bratislava – voľný termín – ponuka – 19 709,40€ 
o  Hotel Vienna House easy- nemajú voľný termín 
o  Hotel Lindtner- voľný termín – 17 197,40€ 
o  Hotel Junior – hotel je mimo prevádzky 

 

K bodu 11: 

 Činnosť LK by mala pokračovať a byť podporená partnermi ako v r. 2019 v súlade so štatútom 
- účasť členov na zasadnutiach LK- predsedníctvo, AIFP, Genas, AZP, prizvaní hostia podľa 

potreby    
 Odpočet nákladov za r. 2019 predložený partnerom a predsedníctvu AOPP 

 Priorita- legislatívna úprava postavenia AOPP 

 Poistenie za škodu- rušenie poistných zmlúv komerčnými poisťovňami poskytovateľom, ktoré sú 
povinné mať uzavreté zo zákona. Potrebné je nájsť model poistenia tak, aby si pacienti mohli 
uplatniť svoje práva v prípade poškodenia zdravia, prípadne úmrtia pri pochybeniach- ML, JB, 
advokáti. Bolo zrealizované stretnutie s prezidentom ASL za účelom hľadania riešení.  

 Príprava harmonogramu činností na zasadnutí 

 Účasť členov na zasadnutiach LK- predsedníctvo, AIFP, Genas, AZP, prizvaní hostia podľa potreby   
 

K bodu 12:  

 prezidentka AOPP apeluje na členov predsedníctva, aby posielanie úradných listín v mene AOPP 
neboli odosielané bez vedomia prezidentky AOPP 

 prezidentka AOPP navrhla, aby pre karanténne opatrenia boli realizované len také platby, ktoré 
neznesú odklad a ďalšie platby, ktoré znesú odklad boli realizované až po uplynutí karanténnych 
opatrení 



 predsedníctvo sa zhodlo na tom, že aj napriek mimoriadnej situácii AOPP usporiada 4. 
Celoslovenskú pacientsku konferenciu. Žiadosti o záštitu, podporu a prednášajúcim budú 
zaslané po ukončení karantény. ML a DT pripravujú  predbežný program konferencie.   

 Newsletter – HV a PB – pokračuje v príprave 

 Projekt personálnej a finančnej stability  AOPP – potreba stabilného financovania  
o Príprava návrhov na základe personálnej matice - pripravuje MF,  
o  v spolupráci s právnikmi je legislatívny návrh pripravený 
o  zodpovední – ML, JB 

 Agentúra Vantage - individuálny osobný rozhovor o fungovaní a kvalite systému zdravotníctva 
na Slovensku 
o AOPP sa nezúčastní individuálneho osobného rozhovoru z dôvodu, že daná agentúra 

odmietla uviesť zadávateľa, kde a akým spôsobom budú výsledky rozhovoru 
prezentované a použité. 

 zrušené členstvá v AOPP v období r. 2019 - 2020 
o  Informovaný pacient o. z.  
o  OZ Sanare 
o  Turčianske Venuše 
o  OZ Amazonky 
o  Zväz diabetikov Slovenska – základná organizácia Levice 
o  OZ Bezlepky 

 
 

K bodu 13: 

Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 23.03.2020   

 

A. Predsedníctvo schvaľuje 

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

A/4/1/2020 – Návrh rozpočtu na rok 2020 – na poslednom zasadnutí predsedníctva AOPP bol predložený 

predbežný návrh rozpočtu. Po účtovnej závierke bude predložený doplnený návrh 

rozpočtu AOPP na rok 2020 

A/5/1/2020 – Správu o čerpaní finančných zdrojov na krytie úhrad na činnosť Legislatívnej komisie v r. 

2019  

A/6/1/2020 – rozhodnutie nezúčastniť sa individuálneho osobného rozhovoru o fungovaní a kvalite 

systému zdravotníctva na Slovensku, ktorý realizuje agentúra Vantage s.r.o. 

A/7/1/2020 - návrh rozpočtu a čerpania finančných zdrojov na vzdelávací kurz v oblasti legislatívy, 

ekonomiky a liečby 

A/8/1/2020 – miesto a termín konania 4 Celoslovenskej konferencie 

A/9/1/2020 -  tému 4. Celoslovenskej konferencie „ Bezpečnosť pacientov“ 

A/10/1/2020 - harmonogramu činností na rok 2020  

A/11/1/2020 - Programové priority AOPP 

A/12/1/2020 – pre karanténne opatrenia COVID-19  budú realizované neodkladné platby tak, aby  
nedošlo k ohrozeniu činnosti AOPP  

 

 

B. Predsedníctvo ukladá   

B/1/1/2020 – Pripraviť gratulačný list pre nového ministra zdravotníctva SR 

B/2/1/2020 -  Pripraviť návrh programu konferencie na rok 2020  



B/3/1/2020 -  do 25.03.2020 zozbierať podnety členských organizácií AOPP k akútnym požiadavkám 

v rámci mimoriadnej situácie, spojenej s karanténnymi opatreniami COVID-19   

 

C. Predsedníctvo berie na vedomie  

C/1/1/2020 – stav hospodárenia AOPP od 10.12.2019 - 23.03.2020 

C/2/1/2020 – činnosť členov predsedníctva AOPP 

C/3/1/2020 – realizáciu projektov  

C/4/1/2020 – asignácia 2% z daní sa posúva na obdobie máj - jún 2020 

 

K bodu 14 

Prítomní členovia predsedníctva AOPP počtom hlasov za 5, proti 0, zdržal sa 0 odsúhlasili návrh uznesení. 

 

K bodu 15 

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

AOPP sa ešte upresní podľa situácie a dohody členov predsedníctva AOPP.   

 

 

Predsedajúca:  Mária Lévyová 

Zapísala: Helena Valčeková 

Dňa:  30.03.2020 

Overil: Dominik Tomek 

Dňa:  30.03.2020                      

  



Príloha č. 1 

 

 

Zdroj: poradňa AOPP 

 

 

 

 

* Zdroj: webové sídlo Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím -  www.komisar.sk 
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