Zápisnica 1/2021
zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR
Dátum: 26.01.2021 o 13:00
Miesto: konferenčný video hovor - skype
Prítomní členovia Predsedníctva:, Mária Lévyová (ML), Dominik Tomek (DT), Juraj Bók (JB), Ľubica
Pilková (LP)Elena Marušaková(EM), Lucia Balayová (LB)
Pozvaní: Helena Valčeková (HV)
Ospravedlnení: Jarmila Fajnorová (JF)
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba zapisovateľa a overovateľa
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 14.12.2020
Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného
zasadnutia predsedníctva
6. Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného
zasadnutia predsedníctva
7. Harmonogram AOPP na r. 2021- rozdelenie úloh
8. Pandemická situácia- priority a aktivity členov predsedníctva AOPP
9. Projekty AOPP – informácie o realizácii schválených projektov v r. 2020, návrhy
projektov na r. 2021
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 - 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.
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K bodu 4
Splnené uznesenia:
•
•

A/1/9/2020 – A/7/9/2020
B/1/9/2020

Plní sa priebežne:
• B/2/9/2020
• C/4/9/2020

K bodu 5:
• ML informovala Predsedníctvo o stave a čerpaní finančných prostriedkov na účtoch AOPP
k 26.1.2021:
o Stav na účte AOPP k 26.01.2020 – 63 309 Eur.
o Stav na účte Lieky s rozumom k 26.01.2020 – 333,80 Eur.
K bodu 6:
ML:
•

•

•

•

•

2

Príprava projektu Úloha Mimovládnych neziskových organizácii - pacientskych organizácii a ich
platforiem pri podpore a aktivitách pri napĺňaní kľúčových úloh v zdravotníctve.
o projekt ÚSV ROS zameraný na spoluprácu pacientskej platformy s orgánmi štátnej správy
a samosprávy, organizáciami v rezorte zdravotníctva
Pripomienkovanie legislatívnych návrhov v rámci zdravotníckeho pléna počas núdzového stavuudeľovanie pokuty 10 tis. Eur. za prednostné očkovanie vakcinačným centrám ( zákon č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia), poslanecký legislatívny návrh na zaradenie
duchovných medzi zdravotníckych pracovníkov a na zriadenie Etickej komisie ku klinickému
skúšaniu ( zákon č. 578/2004Z.z. ), príprava podkladov k návrhom na zlepšenie fungovania
zdravotníctva počas pandémie
VÚC BA - Rada zdravia príprava projektov v rámci zásobníka na obdobie 2021- 2027
o účasť na zasadnutí rady Zdravia VÚC, ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia MZ SR- projektová
a implementačná jednotka, kvôli návrhom na ďalšie postupy pri príprave projektových
zásobníkov
MZ SR – návrh na zmenu predpisu a výdaja bezlepkových potravín a inkontinenčných pomôcok,
dietetických potravín(jednotné kódy). Návrhy pripomienkovali INKOFÓRUM, pacienti s celiakiou.
Pracovné stretnutie 26.1.2021 za účasti zástupcov MZ, SLeK, Inkofórum, Slovenský pacient, AOPP,
zástupca za pacientov s celiakiou (p.Haberen), hlavná odborníčka MZ pre všeobecné lekárstvo,
NCZI. Diskusia o zmenách a ich prínose pre pacientov, odbremenení lekárov a potreby zlepšenia
dôvery k lekárnikom, ako odborníkom aj v oblasti výdaja pomôcok pre inkontinentných a v oblasti
dietetických potravín. AOPP- návrh aby MZ SR pripravilo webinár k navrhovaným zmenám v rámci
informovanosti pacientov, pretože zmeny sa dotknú pacientov s mnohými diagnózami a bez
dostatočnej informovanosti nebudú pacientmi pochopené a podporené.
Príprava listu a tlačovej správy so žiadosťou o výnimku zo skrínigového testovania pre rizikové
skupiny

Viac na: https://aopp.sk/clanok/aopp-ziada-hlavneho-hygienika-o-udelenie-vynimiek-zceloplosneho-testovania-pre-rizikovych-pacientov
Požiadavkám AOPP bolo vyhovené. Viac na: https://aopp.sk/storage/app/media/Covid19/ciastka_8_2021.pdf

Médiá:
• Odložené zákroky TA3
• Stanovisko k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti- štátny, neštátny poskytovatelia
• Rádio Regina – Fonendoskop , diskusná relácia s prof. Glasom
• FPD Media, a. s.- stanovisko k doplatkom za lieky január 2021
• Moje Zdravie- lieková politika ( ML, DT,EM- spoločné odpovede)
• Denník N-celoplošné testovanie
• TASR- odkladanie poskytovania plánovanej zdravotnej starostlivosti
• TS - Memorandum k očkovaniu proti COVID-19 v mene chronických pacientov
• Týždeň- celoplošné testovanie a prínos z pohľadu pacientov
• Nový čas – vyjadrenie k nárastu doplatkov NOAK
• RTVS, p. Dragu - zahraničné spravodajstvo výnimky z celoplošného testovania počas liečby pre
jednotlivé kategórie pacientov
• Rádio Regína – Pyramída – diskusná relácia o prioritách AOPP, vzdelávaní, poradenstve, zvládaní
pandemickej situácie
• STV1- potreba výnimiek z celoplošného testovania- ranné správy
• STV1- postupy v rámci liečby pacientov sa nákazou COVID 19
• HN - Doplatky za lieky (ML, DT, EM)
• Pravda - preklady pacientov v rámci nemocníc

DT:
• Viceprezidenti (DT, EM) pripravili stanovisko k vakcinácii pacientov – COVID 19 so žiadosťou
o zaradenie AOPP do pracovnej skupiny MZ k pripravovanej vakcinácii
Viac na: https://aopp.sk/clanok/pripomienky-aopp-k-narodnej-vakcinacnej-strategii-za-ucelomockovania-proti-ochoreniu-covid-19-v-podmienkach-sr
Viac na: https://aopp.sk/clanok/navrh-europskeho-konsenzu-pacientov-v-oblasti-prevencieockovania
• Memorandum k očkovaniu proti COVID-19 v mene chronických pacientov
Viac na: https://aopp.sk/clanok/memorandum-k-ockovaniu-proti-covid-19-v-mene-chronickychpacientov
Memorandum bolo doručené predsedovi vlády, ministrovi zdravotníctva, hlavnému hygienikovi
a médiám. Stratégia bola prehodnotená a 20.1. 2021 bola vydaná vyhláška MZ SR , ktorou sa
ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 a požiadavky AOPP
boli čiastočne zohľadnené
Viac na: https://aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/ZZ_2021_10_%20urcovani%20poradia.pdf
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•

INFORMÁCIE O OČKOVANÍ PROTI OCHORENIU COVID-19 PRE PACIENTOV ( EM, ML, LS)
Viac na: https://aopp.sk/clanok/informacie-o-ockovani-proti-ochoreniu-covid-19-pre-chronickychore-osoby

•

Prednostné očkovanie na COVID 19 osôb s ťažkými postihnutiami v domácom prostredí.

•

Viac
na:
https://aopp.sk/clanok/aopp-ziada-o-prednostne-ockovanie-osob-s-tazkymipostihnutiami-v-domacom-prostredi-proti-ochoreniu-covid-19
Príprava Európskeho konsenzu na očkovanie dospelých pacientov s pracovnou skupinou v Bruseli

EM:
•

pripomienky k LP/2020/649 Zákon - Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na
vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a ktorým sa menia s dopĺňajú niektoré zákony (tlač 290)

o

Návrh „Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím má oprávnenie nahliadnuť do
zdravotnej dokumentácie osoby so zdravotným postihnutím pri posudzovaní dodržiavania jej
práv a pri monitorovaní dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím podľa
osobitného predpisu 39aab). Súhlas osoby so zdravotným postihnutím podľa prvej vety na
prístup k údajom zdravotnej dokumentácie sa nevyžaduje“ V rámci pripomienkového
konania navrhnuté zmeny, ktoré by obmedzili nejasnosti v rámci kompetencii komisárky ŤZP
a umožnili by nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie za podmienok stanovených
v právnych predpisoch. V rámci MPK nebolo AOPP prizvané k odôvodneniu pripomienok,
ktoré boli zásadne.

•

podnet na zmenu výšky úhrady pre liek Lixiana na základe podnetu v rámci poradenstva odoslané
Odboru kategorizácie a cenotvorby. Spätnú väzbu AOPP neobdržalo, ale na základe hlasovania na
zasadnutí kategorizačnej komisie na zasadnutí k výnimkám na antikoagulanciá (NOAK) boli
napokon schválene na základe stanovísk odborníkov a pacientskych organizácii.

•

AOPP navrhlo
MPSVaR
pani
viceprezidentku,
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. Od decembra 2020 sme neobdržali odpoveď z MPSVaR.

K bodu 7:
• Predsedníctvo AOPP obdržalo návrh harmonogramu činnosti AOPP pripomienky zaslali EM, LB.
Harmonogram mesačných činnosti na r. 2021 bol doplnený o návrhy v súlade s pripomienkami,
ktoré boli prediskutované na zasadnutí predsedníctva a podporené.
K bodu 8:
• Predsedníctvo AOPP podporilo návrhy prezidentky a viceprezidentov zamerané na presadzovanie
a zohľadnenie potrieb ohrozených skupín pacientov počas pandémie, poskytovanie aktuálnych
informácii( aktivity v bode 6) a poradenstva v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
Predsedníctvu predložené spracovanie počtu podnetov JUDr. Strejčkovou za r 202O( v prílohe)
V rámci poradenstva pribudli za minulý rok podnety, ktoré sú spojené so zhoršenou dostupnosťou
zdravotnej starostlivosti, možným zanedbaním starostlivosti a liečby, sociálnym ohrozením pri
zhoršovaní zdravotného stavu pacientov počas dlhodobých PN, ktoré sú aj následkom odkladania
operačných výkonov, plánovanej zdravotnej starostlivosti.
K bodu 9:
• Za rok 2020 boli uzavreté projekty AOPP – Legislatívna komisia, Druhý cyklus vzdelávania
pacientov v oblasti ekonomiky, legislatívy a liečby, 4. Celoslovenská pacientska konferencia.
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o

Informácie o realizácii projektov a čerpaní finančných prostriedkov podané partnerom
a predsedníctvu AOPP
Zodpovední: ML, DT, predsedníctvo AOPP

Projekty na r. 2021
Európsky deň za práva pacientov- 18.04.2020 - 20 výročie založenia AOPP
•

Sprievodné podujatia tlačová správa ( prierez významných aktivít AOPP) , tlačová konferencia
(upozornenie na úspechy a problémy pacientskych organizácii), výroba banera web a fb, oslovenie
prezidentky SR so žiadosťou o prijatie ( oboznámenie s činnosťou a požiadavkami pacientov),
mimoriadny newsletter
Zodpovední: predsedníctvo AOPP, LB

5. Celoslovenská pacientska konferencia
•

Návrh na vytvorenie pracovnej skupiny k príprave 5.Celoslovenskej pacientskej konferenciepredsedníctvo AOPP, Darius Richter, Richard Fides, Lucia Balyyová

o

zasadnutie vo februári 2021 ( výber témy, návrh programu, miesta konania, organizačné
zabezpečenie, oceňovanie Môj lekár a Moja sestra , termín konania konferencie 26-27.
november 2021)
Zodpovední: predsedníctvo AOPP- pokračuje

Právna poradňa pacientom
•
•

Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti,
zverejňovanie aktuálnych opatrení ku COVID 19: https://aopp.sk/poradna/koronavirusaktualne-informacie-prijate-opatrenia
odpočet činností za rok 2020:
o celkom podaných podnetov: 189
o vybavených podnetov:
179
o v konaní:
10

Zodpovední: ML, predsedníctvo AOPP- pokračuje
Legislatívna komisia
•

založená v súlade so štatútom AOPP schváleným predsedníctvom ( predseda- Lévyová,
podpredseda – Okenica, členovia predsedníctva, partneri a hostia prizvaní v súlade so zmenami
a prípravami právnych predpisov, ktoré sa počas pandémie prijímajú v núdzovom režime )
Legislatívny plán vlády na r. 2021: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/622

o
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Pripomienky a návrhy k právnym normám
v rámci MPK dávajú členovia AOPP
a predsedníctvo. Predsedníctvu a členom AOPP ich posiela prezident- predseda LK.
Podpredseda LK ich zverejňuje na SLOVLEX. AOPP riadny člen MPK (možnosť podávať
zásadné pripomienky)
Zodpovední: predsedníctvo AOPP - pokračuje

AOPP a členské organizácie partneri MZ v oblasti liekovej politiky
•
•
•
•
•

Pozorovatelia v kategorizačných komisiách MZ SR, revízia úhrad cien liekov- pre predsedov
a prezidentov členských pacientskych organizácii
Príprava projektu v rámci pacientskej akadémie vzdelávania a v súlade s PVV „Vláda SR navrhne
vykonať revíziu ceny liekov len po prediskutovaní s odbornými spoločnosťami a pacientskymi
organizáciami.“
Mesačný monitoring kategorizácie
Potrebné zintenzívniť spoluprácu s pacientskymi organizáciami, ktoré sú piliermi v oblasti činnosti
AOPP pri napĺňaní cieľov
Za účelom mapovania požiadaviek vzdelávania je možné roztriediť pacientske organizácie (návrh
ML.) do skupín podľa diagnóz- rozvíjať online vzdelávanie a stretnutia
Zodpovední: DT, predsedníctvo AOPP

Podpora a stabilizácia AOPP = garancia partnerstva a spolupráce, ochrana práv a posilnenie
postavenia pacientov
•

Ide o projekt legislatívneho ukotvenia, finančnej a personálnej stabilizácie AOPP- pokračuje (MZ
SR- predložený návrh zákona, ÚPSV ROS- projekt v rámci participácie pri prijímaní rozhodnutí
štátnej správy a samosprávy)
Zodpovední: ML, predsedníctvo AOPP

Vytvorenie fondu na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácii
•

Ide o nový návrh projektu, ktorého cieľom by bola finančná podpora členských pacientskych
organizácii v rámci organizovania vzdelávacích aktivít( podpora AOPP od 100 eur.- 300 eur.),
Mnohé pacientske organizácie nerealizujú počas pandémie projekty, prišli o značnú časť
finančných príjmov. V rámci projektu je potrebné vyčleniť finančné prostriedky na vytvorenie
fondu( napr. z 2% z dani) v rámci rozpočtu AOPP
o Pripraviť smernicu pre predsedníctvo na schvaľovanie žiadosti členských organizácii. Cieľom
by bolo okrem šírenia dobrého mena AOPP aj naučiť členov, aby uhrádzali členské poplatky
AOPP. Členské organizácie, ktoré by nemali uhradený ročný
poplatok v súlade
s hospodárskym poriadkom AOPP ( 50 eur. ročne) , nemali by nárok na príspevok od AOPP
z fondu na podporu vzdelávania

Zodpovední: ML, predsedníctvo AOPP
Prieskum zameraný na dostupnosť zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19 a návrhy na
nové formy poskytovania zdravotnej starostlivosti za účelom zachovania a zlepšovania jej
dostupnosti pacientom
Zodpovední: DT, predsedníctvo AOPP
Projekt „Lieky s rozumom"
•

Pokračuje štvrtý rok. Téma liekovej závislosti- podpora MZ SR v r. 2020, Realizovaný v online
prostredí fb. portál https://www.liekysrozumom.sk/
Zodpovední: ML, PM, predsedníctvo AOPP - pokračuje
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Projekty MZ SR
• Projekt „Štandardné diagnostické a terapeutické postupy – MZ“- pokračuje
Zodpovedný: ML- pokračuje
Zodpovedný: ML- pokračuje
• Projekt „Postupov pre výkon prevencie (PpVP)- MZ SR- pokračuje
Zodpovedný: ML- pokračuje
Projekty občiansky sektor- komora MVO, ÚSVROS
•

•
•

Projekt „ Výskum MVO“- ÚSVRO- participácia pacientskej platformy pri tvorbe zdravotníckych
politík
Zodpovedný: ML- pokračuje
Komora pre mimovládne neziskové organizácie ( MNO členstvo)
Zastúpenie: ML, EM,
Rady vlády SR pre MNO ( kreovaná v rámci ÚSV ROS, predseda rady minister vnútra- členstvo)
Zastúpenie: ML- pokračuje

VÚC Bratislava- tematická komisie Rady partnerstva „Zdravotníctvo“
•

Príprava projektov rozvoj zdravotnej infraštruktúry na r. 2021-r.2027

Zodpovedný: ML- pokračuje
Mediálne aktivity
• V rámci mediálnych a PR aktivít je potrebné sa zamyslieť aj nad cielenými mediálnymi kampaňami,
tlačovými správami, ktoré vychádzajú z činnosti AOPP, návrhov v PVV pre oblasť zdravotníctva.
Bolo by vhodné, aby svojimi príspevkami prispievali na stránkach AOPP členovia predsedníctva (
blogy- rozdelenie podľa blízkej problematiky, zapájanie do diskusii na fb., zverejnenie rozhovorov
s členmi predsedníctva, možnosť inšpirácie na základe pamätných dní – hramonogram,....)
• Významné pamätné dni pre pacientov – fb. stránka ( v súlade s mesačným harmonogramom)
• Technická úprava webovej stránky
• Sledovanie návštevnosti stránok a mediálnych výstupov
• Newsletter AOPP
Zodpovední: predsedníctvo AOPP, HV, LB, PB - pokračuje
Projektová, analytická činnosť, fundraising,
• Potrebné zvážiť možnosť spolupráce s projektovými manažérmi, ktorí by vedeli vyhľadávať
projekty zverejňované nadáciami, prípadne inými organizáciami (zamestnávatelia, finančné
inštitúcie....) a vedeli by ich pripraviť a manažovať
• V rámci analytickej činnosti je potrebné zvážiť spoluprácu s analytikmi v rámci získavania
potrebných dát ( lieky, sledovanie chorobnosti, príprava prieskumov....). Na uvedené činnosti je
potrebné vyčleniť záštitu členmi predsedníctva a následne finančné zdroje
Zodpovední : prezident, predsedníctvo, PR spolupracovníci a kancelária AOPP
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Členstvo v medzinárodných organizáciách
EPF - spolupráca, zastúpenie, komunikácia, preklady
IAPO - spolupráca, zastúpenie, komunikácia, preklady
Zodpovední : predsedníctvo AOPP- pokračuje

K bodu 10
•

•

•

•

•
•

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. Až
po revízii účtovníctva bude možné v r. 2021 zvolať Valné zhromaždenie AOPP.
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. Uvedomujeme si kritickú situáciu v našom zdravotníctve, napriek tomu však nemôže
kompetentní opomínať práva pacientov s chronickými ochoreniami, prípadne tých, ktorí už
takmer rok čakajú na diagnostiku, operačné zákroky a liečbu.
AOPP viceprezidenti majú aj naďalej záujem participovať na príprave vakcinačnej stratégie
v rámci pracovnej skupiny, ktorá má byť kreovaná na pôde MZ. Pribúdajú otázky a podnety
pacientskych organizácii, ktorých členovia nevedia či vakcinácia v prípade ich ochorenia je / nie
je pre nich vhodná, či sa neskomplikuje ich ochorenie. Mali sme prísľub št. tajomníka, že budeme
prizvaní na rokovania k vakcinácii. AOPP od decembra neobdŕžala odpoveď na návrhy
viceprezidenta DT, ktoré boli podporené predsedníctvom.
o Komunikácia s vakcinačnou skupinou AIFP priebežne prebieha, zodpovedný
viceprezident DT koordinuje aktivity v rámci stratégie „triáda očkovania – COVID +
chrípka + pneumokoky“
Potreba zriadenia pracovnej skupiny na organizačné zabezpečenie 5. Celoslovenskej pacientskej
konferencie. Návrh LP, aby jeden blok počas konferencie bol venovaný aj detským pacientom.
Rovnako by bolo vhodné venovať viac priestoru pacientom s diagnózou DM počas
medzinárodného dňa diabetu, pretože ochorením je zasiahnutých takmer 10% populácie.
MZ požiadalo AOPP o členstvo v komisii Rady vlády pre duševné zdravie . Predsedníctvo navrhlo,
aby AOPP zastupovalo v rade ODOS o.z., členskú organizáciu AOPP.
Je potrebné pristúpiť k technickým úpravám webovej stránky AOPP

K bodu 11:
Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 26.01.2021
A. Predsedníctvo schvaľuje
A/1/1/2021 - Návrh programu zasadnutia
A/2/1/2021 - HV za zapisovateľku zápisnice, za overovateľa Dominika Tomeka (DT)
A/3/1/2021 - Program zasadnutia predsedníctva
A/4/1/2021 - Návrh harmonogramu činnosti a projektov AOPP na r. 2021
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A/5/1/2021 - Vytvorenie „Fondu na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácii“,
vyčlenenie finančných prostriedkov na tento účel z 2% z daní,
A/6/1/2021 - finančné náklady, spojené s technickými úpravami webovej stránky AOP
A/7/1/2021 - zastupovanie AOPP členskou pacientskou organizáciou ODOS o.z. v Rade vlády pre
duševné zdravie

B. Predsedníctvo ukladá
B/1/1/2021 – prezidentke, viceprezidentom a podpredsedovi LK pripraviť „Smernicu na podporu
vzdelávania členských pacientskych organizácii“
B/2/1/2021 – HV – poslať oslovujúci list na podporu AOPP v rámci asignácie 2% dane z príjmu
právnických osôb,
- ML a predsedníctvu pripraviť kampaň (baner, web, reklama) a osloviť potenciálnych
darcov

C. Predsedníctvo berie na vedomie
C/1/1/2021 – stav hospodárenia AOPP od 14.12.2020 do 26.01.2021
C/2/1/2021 – činnosť členov predsedníctva AOPP
C/3/1/2021 – realizáciu projektov za r. 2020
C/4/1/2021 – 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 5, proti 0, zdržal sa 0 odsúhlasili návrh
uznesení.
K bodu 14:
Mária Lévyová poďakovala všetkým zúčastneným za účasť. Termín ďalšieho zasadnutia predsedníctva
AOPP bude po dohode s členmi predsedníctva AOPP konať v februári 2021 .

Predsedajúca:
Zapísala:
Dňa:
Overil:
Dňa:
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Mária Lévyová
Helena Valčeková
26.01.2021
Dominik Tomek
26.01.2021

