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Zápisnica 9/2020 

zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR 

 

Dátum: 14.12.2020 o 14:00   
Miesto: konferenčný video hovor - skype 
Prítomní členovia Predsedníctva:, Mária Lévyová (ML), Dominik Tomek (DT), Juraj Bók (JB), Ľubica 
Pilková (LP), Elena Marušaková(EM)  
Pozvaní: Helena Valčeková (HV)  
Ospravedlnení: Jarmila Fajnorová (JF), Lucia Ballayová (LB), Peter Marčan (PM) 

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa 
3. Schválenie programu 
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 11.11.2020  
5. Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia 

predsedníctva 
6. Orientačná správa o hospodárení AOPP za r. 2020- návrh rozpočtu na r. 2021 
7. Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného zasadnutia 

predsedníctva 
8. Vyhodnotenie VZ AOPP – 19.11.2020 
9. Voľba druhého viceprezidenta AOPP 
10. Vyhodnotenie 4.Celoslovenskej pacientskej konferencie – 20.11.2020 
11. Projekty AOPP – informácie o realizácii schválených projektov v r. 2020, návrhy projektov 

na r. 2021 
12. Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného zasadnutia 

predsedníctva 
13. Diskusia 
14. Návrhy na uznesenia 
15. Schválenie uznesení 
16. 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 - 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. 
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K bodu 4 
Splnené uznesenia:  

B/1/8/2020, B/2/8/2020, B/3/8/2020 , B/4/8/2020  

 

 
K bodu 5: 

• ML informovala Predsedníctvo o stave a čerpaní finančných prostriedkov na účtoch AOPP 
k 11.11.2020: 

o Stav na účte AOPP k 11.11.2020 – 56 740, 45 Eur. 
o Stav na účte Lieky s rozumom k 11.11.2020 – 337,70 Eur.  

K bodu 6: 

Predsedníctvu bola predložená orientačná  správa o hospodárení AOPP- príjmy za r. 2020 a výdavky 
v r. 2020 do 14.12.2020 
Na základe toho pripravila prezidentka AOPP návrh rozpočtu na r. 2021 v súlade so Smernicou 
o hospodárení , čl. 5 
1.Návrh rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok pripravuje prezident. 
2. Návrh rozpočtu na príslušný rozpočtový rok je prezident povinný doručiť všetkým členom 
predsedníctva a revízorovi najneskôr do 31. decembra predchádzajúceho rozpočtového roku a súčasne 
do 31. decembra predchádzajúceho rozpočtového roku je prezident povinný riadne zvolať 
predsedníctvo za účelom prerokovania a hlasovania o rozpočte na nasledujúci rozpočtový rok.  
3. Rozpočet schvaľuje predsedníctvo.  
4. Schválený rozpočet je záväzný pre všetky orgány a všetkých členov AOPP.  
5. Prezident je povinný sledovať v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia AOPP a v prípade 
potreby navrhnúť na pravidelných zasadnutiach predsedníctva zmeny v prijatom rozpočte. 
https://aopp.sk/storage/app/media/Dokumenty/Stanovy%202019/smernica-o-hospodareni-aopp-maj-
2019.pdf 

 

K bodu 7: 

ML: 

• Roche - okrúhly stôl pri hľadaní možnosti spolupráce v oblasti zlepšenia dostupnosti liečby pre 
pacientov, oboznámenie sa činnosťou AOPP (úlohy , ciele, postavenie pacientskych organizácii) 

• Teams webinára ZVLD SR všeobecných lekárov pre dospelých  25.11. 2020 - Dostupnosť 
zdravotnej starostlivosti pacientom počas protiepidemických opatrení v zdravotníckych  
zariadeniach 

• Stop Hazardu so zdravím - opakované stretnutia signatárov, spolupráca pri príprave materiálov 
pre MZ SR , MF SR, poslanci NR SR, koaličné poslanecké kluby, Prezidentka SR, tlačových správa, 
pri príprave tlačových konferencii pred NR SR, príprava stratégii v rámci  oslovovaní verejnosti 
pri zapájaní do ankety  

• online diskusia za okrúhlym stolom s názvom: Ako ďalej s  prevenciou v čase pandémie? 
o odprezentované výsledky reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky „Ako sa máte 

Slovensko“, realizovaného Slovenskou akadémiou vied a agentúrami MN FORCE 
a SEESAME, ktorý od začiatku pandémie meria postoje Slovákov. Posledná vlna prieskumu 
sa venovala vnímaniu primárnej prevencie chorôb a zmenám, ktoré zapríčinila pandémia 
COVID-19.   
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• MZ SR - pracovné stretnutie k nároku pacienta - materiály z prvého  pracovného stretnutia k 
nároku pacienta, ktoré sa konalo na pôde MZ SR boli doručené členom predsedníctva.  
Stanovisko AOPP - dostupnosť zdravotnej starostlivosti by mala ostať zachovaná v súlade so 
zákonom 577/2004 Z.z., s možnosťou výberu poskytovateľov pacientmi, bonusmi v prípade 
absolvovania preventívnych prehliadok, potrebou prehodnotenia kúpeľnej liečby u pacientov s 
diagnózami, ktoré ju nemajú priznanú. Pomohlo by to ušetriť náklady na liečbu  

• Rada vlády MVO - online zasadnutie  za účasti ministra vnútra. Cieľom bolo prediskutovanie 
znenia Memoranda o porozumení medzi vládou SR a Komorou MNO. Zhromažďovanie 
informácii o aktuálne prebiehajúcich aktivitách ÚSV ROS v súvislosti s analýzou dotácií 
poskytovaných zo štátneho rozpočtu z pohľadu efektívnosti, transparentnosti a účelnosti.  

•  účasť na XL. Farmakoekonomická konferencia na MZ SR 

•  Zasadnutie komisie  ŠDTP MZ SR  

• Zasadnutie  komisie PpVP MZ SR 

• Rokovanie s OZ PPPP - zhrnutie skúsenosti spolupráce v rámci poradenstva  r. 2020, hľadanie 
alternatív  právneho poradenstva pre  AOPP  

•  AIFP online pracovné stretnutie- vyhodnotenie 4. Celoslovenskej pacientskej  konferencie               

 
Média:  

• Tlačová konferencia- Stop dekubitom pri príležitosti medzinárodného dňa boja proti dekubitom 
Viac na: https://aopp.sk/clanok/dekubity-predstavuju-zavazny-problem-ktory-ma-riesenie 

•  Dobre noviny – pacienti počas plošného testovania 
Viac na: https://www.dobrenoviny.sk/c/192725/ochrankyna-prav-pacientov-dalsie-plosne-testovanie-

moze-sposobit-chaos-radsej-by-sme-sa-mali-zamerat-na-
toto/3?fbclid=IwAR0DWPi5XzW3E0oqA_wlxscXB0endxaE45cwxbGht_io7x6FwIGyt9jIojU 

•  Zdravie - Stop hazardu so zdravím - rozhovor 
Viac na: https://plus7dni.pluska.sk/domov/papalas-nocne-navstevy-kollarovho-haremu-nemocnici-

mozu-viac-ublizit-popularite matovica?itm_site=plus7&itm_template=gallery&itm_modul=spat-na-

clanok 

•  4. Celoslovenská pacientska konferencia:  
Viac na: https://aopp.sk/clanok/najvacsia-pacientska-konferencia-sa-tento-rok-venovala-bezpecnosti-
liecby-pacienta  
https://primar.sme.sk/c/22538837/pozname-tohtorocnych-vitazov-ankety-moj-lekar-a-moja-
sestra.html 

• Markíza časopis - pacienti počas koronakrízy 
Viac na: https://www.tvnoviny.sk/exkluzivne/2014476_rok-odsuvana-operacia-zlomenej-ruky-ci-

platniciek-necovidovych-pacientov-nicia-cakacie-
lehoty?fbclid=IwAR1kALbKTqZyQD3DpBS5BhDMf9_i1nJaK_HD_GoUahR5IwRvu4BiXPVPT5A 

•  STV 1 - Občan za dverami- poskytovanie zdravotnej starostlivosti nezmluvnými poskytovateľmi 
(bude odvysielané 20.12.2020)  

•  Rádio Regína - rozhovor k ukončeniu liečby pacientmi  
Viac na: https://liekysrozumom.sk/clanky/186/kazdy-deviaty-pacient-ukonci-pre-neziaduce-ucinky-

svoju-liecbu?fbclid=IwAR24757D2bLHOjhN9AMhsW_HtUEGI1VTTWUybAfElb7xSPARqXEtNHLPn0g 

TK pred parlamentom Stop hazardu- pred NR SR: https://aopp.sk/clanok/iniciativa-stop-hazardu-

so-zdravim-apeluje-na-poslancov-zodpovednost-za-zdravie-udi-je-vo-vasich-rukach 
https://aopp.sk/clanok/mimoriadny-brifing-zastupcov-najvacsich-zdravotnickych-organizacii 

• Účasť na tlačovej konferencii k 20 výročiu založenia GENAS – príprava video zdravice  

• HN odpovede na prínos dostupnosti preventívnych prehliadok pre pacientov počas koronakrízy 

https://aopp.sk/clanok/dekubity-predstavuju-zavazny-problem-ktory-ma-riesenie
https://plus7dni.pluska.sk/domov/papalas-nocne-navstevy-kollarovho-haremu-nemocnici-mozu-viac-ublizit-popularite
https://plus7dni.pluska.sk/domov/papalas-nocne-navstevy-kollarovho-haremu-nemocnici-mozu-viac-ublizit-popularite
https://aopp.sk/clanok/najvacsia-pacientska-konferencia-sa-tento-rok-venovala-bezpecnosti-liecby-pacienta
https://aopp.sk/clanok/najvacsia-pacientska-konferencia-sa-tento-rok-venovala-bezpecnosti-liecby-pacienta
https://aopp.sk/clanok/iniciativa-stop-hazardu-so-zdravim-apeluje-na-poslancov-zodpovednost-za-zdravie-udi-je-vo-vasich-rukach
https://aopp.sk/clanok/iniciativa-stop-hazardu-so-zdravim-apeluje-na-poslancov-zodpovednost-za-zdravie-udi-je-vo-vasich-rukach
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• ZdN - hodnotenie roku 2020 v zdravotníctve –  negatíva a pozitíva Slovenského zdravotníctva 
v r. 2020 

• HN - Odpovede na niekoľko nasledujúcich otázok HN k servisno-poradenskému článku na tému 
Novinky v poplatkoch a doplatkoch za lieky a v príspevkoch na kompenzačné pomôcky ( ML, DT, 
EM)  

• Plus 1 - úmrtia v domácom prostredí  

•  SITA - hodnotenie zdravotníctva z pohľadu pacientov v r. 2020 
 

 
 
DT: 

•  12.11.2020 – návšteva VšZP spolu so zástupcami odbornej spoločnosti vo veci zvýšenia 
dostupnosti imunoterapie pre alergikov 

•  19.11.2020 – VH AOPP 

•  20.11.2020 – Národná pacientska konferencia AOPP – prednáška, diskusie, rokovanie so 
zástupcami MZ SR 

•  23.11.2020 - rokovanie so spoločnosťou Adtellas  o dostupnosti terapie 

•  1.12.2020 – telekonferencia s Bruselom o spolupráci pacientskych organizácií na zvýšenie 
očkovania v EÚ 

•  2.12.2020 – prednášky a moderovanie celej konferencie – XL. Farmakoekonomická 
konferencia na MZ SR 
 

EM:  

• pripravila pripomienky k návrhu ústavného zákona o dôchodcovskom  zabezpečení, ktorý 
predkladalo MPSVaR na schválenie vláde a NR SR. Napriek predloženým zásadným 
pripomienkam AOPP nebolo v rámci MPK pozvané na pracovné stretnutie k vzneseným 
pripomienkam.  

• AOPP navrhlo MPSVaR  pani doktorku, ako stáleho člena pracovnej 
skupiny  k pripravovanému Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o 
peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Zatiaľ sme neobdržali odpoveď z MPSVaR.  

 
K bodu 8:  

• Valné zhromaždenie sa konalo dňa 19.11.2020 online formou z priestorov DesignerFactory.  

• Prezidentka AOPP  poďakovala  členom predsedníctva AOPP za osobnú účasť na VZ, rovnako 
pani HV za úsilie pri technickom zabezpečovaní VZ a za komunikáciu s členmi a delegátmi VZ 

• na programe Valného zhromaždenia bola  doplňujúca voľba člena predsedníctva AOPP. 
Delegáti zvolili za členku predsedníctva  
o MUDr. Mgr. Elenu Marušákovú, MBA (Liga proti reumatizmu na Slovensku) 
Delegáti VZ poverili predsedníctvo AOPP, aby si v súlade s volebným poriadkom zvolili na 
najbližšom zasadnutí II. Viceprezidenta AOPP  

 
K bodu 9:  

• Predsedníctvo AOPP na zasadnutí zvolilo za II. viceprezidentku AOPP MUDr. Mgr. Elenu 
Marušákovú, MBA   
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K bodu 10:  
 

• Vzhľadom na zmenu situácie, spôsobenej nárastom ochorení COVID-19, pandemickým 
opatreniam  konferencia bola zabezpečená  v online režime, ktorý je zároveň garanciou toho, 
že prednášky významných speakerov  budú dostupné väčšiemu počtu pacientov a záujemcom 
a aktuálne témy v oblastiach bezpečnosti pacientov. Podľa údajov technikov do 9.12.2020 si 
konferenciu pozrelo 248 divákov. Záznam konferencie je dostupný na: 
https://aopp.sk/clanok/zaznam-zo-stvrtej-celoslovenskej-pacientskej-konferencie 

• Informácie o linku na video boli doručené členom AOPP 

• Články vydané pred konaním a po konaní konferencie sú dostupné na:  
Viac na: https://aopp.sk/clanok/najvacsia-pacientska-konferencia-sa-tento-rok-venovala-bezpecnosti-
liecby-pacienta  
https://primar.sme.sk/c/22538837/pozname-tohtorocnych-vitazov-ankety-moj-lekar-a-moja-
sestra.html 

 

• ocenenia „Môj lekár“/ „Moja sestra“ boli odovzdané symbolicky vzhľadom na pandemickú 
situáciu a plakety oceneným boli doručíme prostredníctvom  kuriérskej služby 

• za nominácie sa poďakovali svojim pacientom, ktorí ich navrhli prostredníctvom video 
nahrávok, ktoré boli pustené počas odovzdávania ocenení na konferencii a sú k dispozícií  
v rámci videonahrávky 

• verejnosť mala možnosť hlasovať o Cenu verejnosti pre „Naj lekára a „Naj sestru“ spomedzi 
odbornou porotou vybraných lekárov a sestier do 15.11.2020 na web stránke aopp: 
https://aopp.sk/ocenenie-moj-lekar-moja-sestra 
Víťazmi hlasovania  verejnosti a prestížne ocenenie verejnosti  získali:  
v kategórii „ Môj lekár“:  Prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc 
v kategórii „Moja sestra“: Mgr. Marianna Hrehová    
po prvý krát bolo  odovzdávane ocenenie In Memoriam : MUDr. Milan Puchala, CSc. 
Ocenení si prevzali ocenenia osobne na slávnostnom odovzdávaní ocenení, ktoré je rovnako 
súčasťou videozáznamu  

• konferencia AOPP sa vysielala online z priestorov DesignFactory, Bottova 2, Bratislava 

• kancelária AOPP aj napriek sťaženým podmienkam (koronakríza, meniace sa pandemické 
opatrenia ...)  vyvíjala maximálne úsilie v rámci organizačného a odborného zabezpečovania 
tak, aby konferencia bola prínosná pre pacientov, partnerov a mala dôstojný priebeh, obdobne 
ako po iné roky. Prezidentka poďakovala HV, rovnako aj spolupracovníkom  a moderátorom 
Richardovi Fidesovi, Dariusovi Richterovi za pomoc a spoluprácu pri organizačnom 
zabezpečovaní konferencie, viceprezidentovi DT a členom predsedníctva za účasť 

• konferencia bola pozitívne hodnotená aj partnermi podujatia, ktorí chápu, že pôvodné témy „ 
bezpečnosti pacienta“ boli preformulované a modifikované kvôli koronakríze. Kladne hodnotili 
odbornú úroveň konferencie. Chýbalo im aktívnejšie zapojenie pacientskych organizácii 
v rámci odborného programu, čo sa budeme snažiť zmeniť v r. 2021. Vyjadrili ochotu 
participovať už začiatkom r. 2021 na príprave konferencie- výber témy, návrhy na odborný 
program, pomoc pri organizačnom zabezpečovaní 

 
 

 

 

https://aopp.sk/clanok/zaznam-zo-stvrtej-celoslovenskej-pacientskej-konferencie
https://aopp.sk/clanok/najvacsia-pacientska-konferencia-sa-tento-rok-venovala-bezpecnosti-liecby-pacienta
https://aopp.sk/clanok/najvacsia-pacientska-konferencia-sa-tento-rok-venovala-bezpecnosti-liecby-pacienta
https://aopp.sk/ocenenie-moj-lekar-moja-sestra
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K bodu 11  

•   Iniciatíva Stop hazardu so zdravím 

o spustenie v novembri 2020 
o cieľom je dosiahnuť to, aby vláda SR zabezpečila dostatok zdrojov pre zdravotníctvo 
o signatári požadujú nastavenie dostatočného a férového financovania zdravotníctva 

prostredníctvom navýšenia platby štátu za svojich poistencov na úroveň  5% 
z vymeriavacieho základu spred dvoch rokov 

o na stránke www.stophazardusozdravím.sk sa uchádzajú o podporu verejnosti 
prostredníctvom kampane, ktorou poukazujú na vážnosť situácie. Hlasy verejnosti zbierali 
do 23.11.2020 

o do ankety sa zapojilo viac ako 100 tisíc ľudí 
o oslovení - predseda vlády SR, ministri zdravotníctva a financií, predsedníčka výboru NR SR 

pre zdravotníctvo ( dohodnutý aj konkrétny návrh na navýšenia platby štátu za svojich 
poistencov na úroveň  5% a opatrenia pre zdravotné poisťovne - doručené členom 
predsedníctva). Predseda vlády a ministri na doručené  listy nereagovali.  

o  oslovení aj poslanci NR SR, predsedovia vládnych politických koaličných klubov- napriek 
tomu bol pôvodný návrh daný MZ SR schválený: https://aopp.sk/clanok/ani-pravdivy-ani-

zachranujuci-ani-zodpovedny 

o listom oslovená signatármi  aj prezidentka SR - spätnú väzbu signatári neobdržali  
 

• Pracovné stretnutie v auguste 2020  so štátnou tajomníčkou MZ – p. Ježikovou, generálnym 
riaditeľom Sekcie  farmácie a liekovej politiky – p. Mrvom, riaditeľom Odboru agentúry HTA - p.  
Staňákom   

 
Na základe diskusie boli dané návrhy pani štátnou tajomníčkou:  

1) pravidelné mesačné stretnutia na pôde MZ SR- termíny a program budú vopred dané v 
dostatočnom časovom predstihu na základe aktuálnych výziev a potrieb propacientských 
riešení, ktoré vyplývajú z PVV. Na pracovných stretnutiach budú prediskutované legislatívne 
návrhy, formy vzájomnej spolupráce a podpory. 

 Z:  štátna tajomníčka dorieši návrh s druhým štátnym tajomníkom a Sekciou zdravia 

Viac v zápisnici zo zasadnutia predsedníctva AOPP zo dňa 11.11.2020 

Stretnutia sa do 14.12.2020 neuskutočnili  
 

• Pandenický plán bol zverejnený na:  file:///C:/Users/42191/Downloads/pandemicky-plan-pre-
pripad-pandemie-v-slovenskej-republike%20(2).pdf 

• Aktuálne  materiály- uznesenia vlády, vyhlášky počas pandémie COVID 19 sú aktuálne dopĺňané 
a dostupné na: https://aopp.sk/poradna/koronavirus-aktualne-informacie-prijate-opatrenia  

 
• Projekt „Lieky s rozumom“ 

o rokovania s partnermi budú pokračovať - rozvoj spolupráce na projekte so SLeK, odbornými 
spoločnosťami lekárov – o ďalších postupoch sa rozhodne v prvom štvrťroku  2021 – je to 
závislé od toho, či dôjde k dohode a podpore zo strany partnerov projektu, ktorý má v rámci 
portálu dobrú sledovanosť verejnosťou aj v rámci médií:  https://www.liekysrozumom.sk/ 

http://www.stophazardusozdravím.sk/
file:///C:/Users/42191/Downloads/pandemicky-plan-pre-pripad-pandemie-v-slovenskej-republike%20(2).pdf
file:///C:/Users/42191/Downloads/pandemicky-plan-pre-pripad-pandemie-v-slovenskej-republike%20(2).pdf
https://www.liekysrozumom.sk/
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o Projekt bol podporený MZ SR, pokračuje jeho realizácia v súlade s návrhom schváleným MZ 
SR a pripravujú sa nové témy v rámci spolupráce s odborníkmi a partnermi projektu v súlade 
s harmonogramom projektu. Viac informácii aj na: https://www.facebook.com/aoppsr 

 

• Poradenstvo 

o počet žiadosti o poradenstvo stúpol aj v rámci koronakrízy, kvôli zníženiu dostupnosti 
zdravotnej starostlivosti, zmenám v oblasti legislatívy, orientovanej na zdravotnú a sociálnu 
oblasť   

o návrh – začiatkom roka 2021 pripraviť v spolupráci s právnymi zástupcami AOPP 
sprievodcami právami pacientov a následne dať do tlače. Úloha preložená - je potrebné 
počkať na úpravy v zákonoch vládou k čomu dôjde po ukončení koronakrízy   

o poradňa AOPP je stále v núdzovom režime a osobné konzultácie nie sú možné, iba telefonické 
a mailové  

o spolupráca v rámci prípravy stanovísk pre média prezentácií na vzdelávacie podujatia, 
pripomienkovania právnych predpisov, aktualizácia právnych predpisov a usmernení na 
stránke AOPP  

o  spolupráca pri zabezpečovaní bezplatného právneho poradenstva s PPPP bude pokračovať 
aj v prvom štvrťroku 2021 

o  Prehľad o počte a štruktúre  podnetov za r. 2020  bude predsedníctvu predložený v januári 
2021 

 

• 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 

 

• Legislatívna komisia a legislatíva - Zasadnutie z posledného online rokovania zo dňa 
14.12.2020: 

o na zasadnutí boli prediskutované návrhy v rámci dočasných riešení v oblasti liekovej politiky 
a revízie úhrad, možné pripravované legislatívne návrhy a tie, ktoré by boli prínosné pre 
pacientov a zlepšili by dostupnosť liekov a liečby. Diskusia bola zameraná aj na otázky 
spojené s vakcináciou verejnosti v súvislosti s COVID-19.  

o Legislatívna komisia by mala vo svojej činnosti pokračovať aj v r. 2021- odborný garant ML 
 

• Vzdelávací kurz pre pacientov  v oblasti legislatívy, ekonomiky a liečby pokračovať aj v druhom 
polroku online formou – odborný  garant DT 
o Mal by pokračovať v r. 2021 ako nadstavba s individuálnym programom pre absolventov 

prvého kurzu - odborný  garant DT 
 

• Newsletter – HV a PB – pokračuje v príprave a bude vydávaný v el. forme aj v r. 2021 - je 
doručovaný členom a predsedníctvu AOPP, aj širokej verejnosti pokiaľ sa prihlásili k odberu.  

 
    

K bodu 12:  

• Preklad revízia účtovníctva za rok 2019 pre pandemickú situáciu na r. 2021 na základe s nebude 
vykonaná, nakoľko členky revíznej komisie sú pacienti VZ schválilo odklad revízie účtovníctva na 
r. 2021. Pôjde o revíziu za dva roky- 2019,2020. Bude potrebné dohodnúť s pani predsedníčkou 
revíznej komisie a členkami formu realizácie. Všetko sa bude odvíjať od pandemickej situácie.  

https://www.facebook.com/aoppsr
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• Členovia predsedníctva sa zamerajú aj počas pandemického obdobia na rozvoj aktivít, ktoré 
budú prospešné pre napĺňanie cieľov AOPP v oblastiach - poradenskej, edukačnej, legislatívnej 
a podpornej tak, aby sa minimalizovali  dopady pandémie na pacientov s inými diagnózami, ako 
COVID 19.  

• Viceprezidenti AOPP majú záujem participovať na príprave vakcinačnej stratégie v rámci 
pracovnej skupiny, ktorá má byť kreovaná na pôde MZ. Pribúdajú otázky a podnety pacientských 
organizácií, ktorí nevedia či vakcinácia v prípade ich ochorenia je/ nie je vhodná, či sa 
neskomplikuje ich ochorenie. Mali sme prísľub št. tajomníka, že budeme prizvaní na rokovania 
k vakcinácii. Viceprezidenti oslovia št. tajomníka s požiadavkou o zaradenie do pracovnej 
skupiny.  

 

K bodu 11: 

Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 11.11.2020   

 

A. Predsedníctvo schvaľuje 

A/1/9/2020 -  Návrh programu zasadnutia 
A/2/9/2020 - HV za zapisovateľku zápisnice, za overovateľa Dominika Tomeka (DT) 
A/3/9/2020 -  Program zasadnutia predsedníctva 

A/4/9/2020 -  Návrh rozpočtu AOPP na r. 2021 

A/5/9/2020- Voľbu II. viceprezidenta AOPP MUDr. Mgr. Eleny Marušákovej, MBA   
                         v súlade s uznesením Valného zhromaždenia AOPP zo dňa 19.11.2020 

A/6/9/2020 - EM ako stáleho člena pracovnej skupiny na MPSVaR  k pripravovanému Návrhu   zákona,  

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. 

A/7/9/2020 - Vyhodnotenie a odpočet činnosti Legislatívnej komisie za r. 2020 

                            

 

 
B. Predsedníctvo ukladá 

B/1/9/2020 –Viceprezidentom pripraviť stanovisko k vakcinácii pacientov – COVID 19 so žiadosťou 

o zaradenie AOPP do pracovnej skupiny MZ k pripravovanej vakcinácii  

B/2/9/2020 - Zodpovedným členom za AOPP skompletizovať realizáciu  a vyhodnotenie projektov za r. 

2020   

 

C.  Predsedníctvo berie na vedomie 

C/1/9/2020 – stav hospodárenia AOPP od 11.11.2020 do 14.12.2020 

C/2/9/2020 – činnosť členov predsedníctva AOPP 

C/3/9/2020 – realizáciu projektov za posledný štvrťrok 2020 

C/4/9/2020 – presun termínu vykonania revíznej kontroly účtovníctva za rok 2019 na rok 2021 kvôli 

pandemickej situácii na základe uznesenia schváleného delegátmi Valného 

zhromaždenia , ktoré sa  konalo 19.11.2020.  

K bodu 13: 

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

uznesení. 
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K bodu 14: 

Mária Lévyová poďakovala všetkým zúčastneným za účasť. Termín ďalšieho zasadnutia predsedníctva 
AOPP bude po dohode s členmi predsedníctva AOPP konať v januári 2021. 
 
 

Predsedajúca:   Mária Lévyová 

Zapísala:   Helena Valčeková 

Dňa:    14.12.2020 

Overil:     Dominik Tomek 

Dňa:      14.12.2020 

 


