Správa o činnosti AOPP od posledného Valného zhromaždenia od 19.11.2020 – 9.12.2021
Uznesenia z Valného zhromaždenia AOPP zo dňa 19.11.2021
B – VZ AOPP ukladá:
B/1/1/2020 – Prípravu VZ AOPP na rok 2021
B/2/1/2020 – Revíziu účtovných a ostatných dokladov
B/3/1/2020 – Predsedníctvu zvolenie 2. Viceprezidenta AOPP
Predsedníctvo AOPP na zasadnutí 14.12.2021 zvolilo za II. viceprezidentku AOPP MUDr. Mgr. Elenu
Marušákovú, MBA
Uznesenia sú splnené.
C – VZ AOPP berie na vedomie:
C/1/1/2020 – Správu o hospodárení AOPP za obdobie r.2019 - je potrebné schváliť na VZ 2021 po
predložení správy Revíznej komisie
C/2/1/2020 – Výsledky doplňujúcich volieb za člena predsedníctva AOPP - MUDr. Mgr. Elena
Marušáková, MBA - LPRe
Zasadnutie Revíznej komisie:
sa konalo v sídle AOPP v dňoch 3.11.2021 a 4.11.2021. Správy Revíznej komisie predloží na VZ AOPP
predsedníčka Revíznej komisie pani Jarmila Fajnorová.

Zasadnutia predsedníctva AOPP sa konali v pravidelných intervaloch v súlade so stanovami
a vnútornými predpismi AOPP v dňoch:
14. 12. 2020, 26. 01. 2021, 25. 02. 2021, 30.03.2021, 18.05.2021, 08.07.2021, 21.09.2021 , 08.11.2021,
13.12.2021
Členovia predsedníctva AOPP: prezidentka: PhDr. Mária Lévyová (ML), viceprezidentka: MUDr. Mgr.
Elena Marušáková, MBA (EM), viceprezident: PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD., MSc,( DT) , členka
predsedníctva: Ľubica Pilková (LP) , člen predsedníctva: JUDr. Juraj Bók(JB)
Medzi zasadnutiami sa v prípade potreby konali telekonferencie, hlasovanie per rollam
prostredníctvom e-mailov.
Zápisnice zo zasadnutí predsedníctva boli e-mailom doručované členom AOPP.
Zápisnice zo zasadnutí predsedníctva AOPP a VZ sú dostupné na: https://aopp.sk/financovanietransparentnost/zapisy-zo-zasadnuti-predsednictva-valneho-zhromazdenia

Realizované projekty v r. 2020-20201
Poradňa AOPP - Bratislava
 zodpovedná – Lévyová Mária, Strejčková Radmila
 od 15.04.2019, poskytuje poradenstvo JUDr. Radmila Strejčková
 Viac na: https://aopp.sk/pacientska-poradna



V rámci pacientskej právnej poradne AOPP za rok 2020-2021 bolo poskytované poradenstvo
vzhľadom na pandemickú situáciu telefonicky, mailom, prípadne poštovou formou .

Prehľad podnetov pacientov podaných v období od 1.1.2021 do 30.9.2021 z hľadiska vecného
obsahu ( celoročné vyhodnotenie podnetov bude k dispozícii v januári 2022)
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
(vrátane kúpeľnej starostlivosti, práv pacientov, ...)
Podnety v súvislosti s COVID-19 (poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
testovanie, očkovanie, rúška, hranice,...)
Etika zdravotníckych pracovníkov

81
153
6

Lieky a zdravotnícke pomôcky

11

Poplatky v zdravotníctve

2

Zdravotné poistenie

9

Sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie

21

Iné zameranie (napr. odškodnenie za poškodenie zdravia)
Spolu (stav k 30.9.2021)

4
287

Aktivity AOPP počas Pandémie COVID 19:
V rámci poradenstva pripravila JUDr. Strejčková 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-praceneschopnostnarok-na-nemocenske-osetrovne-aktualne-informacie-v-suvislosti-s-koronavirusom









členovia predsedníctva sa zamerali 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
oslovenie členov a sumarizácia podnetov, spojených s COVID 19, dostupnosťou
a bezpečnosťou starostlivosti a liečby
oslovenie ministrov 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- Zdravotnícke fórum, zaradená aj AOPP
spolupráca v rámci komory MVO - alternatívy dobrovoľníckej činnosti a vzájomná
informovanosť, spoločné stanoviská k pandemickej, ekonomickej situácii
člen komisie MZSR na prípravu ŠDTP (ML)- participácia na príprave a aktualizácii štandardov
ku koronavírusu pre odborníkov a verejnosť- štandardy bol aktualizované v súlade
s odporúčaniami WHO, odborníkov a publikovanými informáciami celosvetovými odborníkmi
v oblasti diagnostiky a liečby COVID 19 (EM, DT)








viceprezidenti AOPP mali záujem participovať na príprave vakcinačnej stratégie v rámci
pracovnej skupiny, ktorá má byť kreovaná na pôde MZ. Pripravili stanovisko k vakcinácii
pacientov. Odpoveď sme neobdržali.
príprava listu a tlačovej správy so žiadosťou o výnimku zo skrínigového testovania pre rizikové
skupiny
Memorandum k očkovaniu proti COVID-19 v mene chronických pacientov. 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 ( EM, DT,ML)
Stanovisko AOPP k odbornému usmerneniu o triaži pacientov. Viac na :
https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/stanovisko-asociacie-na-ochranu-pravpacientovsr-k-schvaleniu-odborneho-usmernenia-o-triazi-pacientov
Stanovisko AOPP k používaniu neregistrovaných vakcín v SR(DT, ML). Viac na:
https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/stanovisko-aopp-k-pouzitiuneregistrovanychvakcin-na-slovensku

Projekt AOPP - EPF „EUPATI – Pacient a liek




na SZÚ sú organizované vzdelávacie semináre pre pacientov
projekt pokračoval vo virtuálnej forme a v rámci 5.Celoslovenskej pacientskej konferencie
zodpovední: DT

Projekt „Legislatívna komisia“






projekt spustený v júni 2018 – trvanie tri roky
štatút Legislatívnej komisie - predseda Lévyová Mária, od mája 2020 podpredseda advokát
JUDr. Dominik Okenica z advokátskej kancelárie Okenica Šula&CO. Členovia – predsedníctvo
AOPP, AIFP, AZP a hostia prizývaní podľa potrieb
pravidelné zasadnutia za účelom diskusii o legislatívnych návrhoch, aktuálnych zmenách
v právnych predpisoch, o návrhoch pacientskych organizácii na zmeny v legislatíve, príprava
pripomienok k právnym predpisom v MPK, informovanie o vznesených pripomienkach
k právnym predpisom, ktoré boli vypracované členmi predsedníctva v spolupráci
s podpredsedom a členskými organizáciami AOPP
zodpovední: ML, predsedníctvo AOPP
Z činnosti legislatívnej komisie:
o

o

o

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. (EM)
AOPP navrhlo viceprezidentku (EM) MPSVaR, 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. Odpoveď z MPSVaR sme neobdržali ani po roku
pripomienkovanie legislatívnych návrhov v rámci zdravotníckeho pléna počas
núdzového stavu udeľovanie pokuty 10 tis. Eur. za prednostné očkovanie vakcinačným
centrám ( zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia),
poslaneckého legislatívneho návrhu na zaradenie duchovných medzi zdravotníckych
pracovníkov a na zriadenie Etickej komisie ku klinickému skúšaniu ( zákon č.

o

o

o
o
o

o

o

o

578/2004Z.z. ), príprava podkladov k návrhom na zlepšenie fungovania zdravotníctva
počas pandémie.( ML, 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). (EM)
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.(EM)
pripomienky k „Národnému programu rozvoja životných podmienok osôb so
zdravotným postihnutím na roky 2021 –2030" (ML)
Pripomienky ku „Koncepcii paliatívnej starostlivosti“(ML)
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). Návrh bol v parlamente schválený zásadné pripomienky neboli
prediskutované v rámci MPK.
vypracovaná požiadavka pre odbor kategorizácie a cenotvorby MZ SR o preverenie
Zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, konkrétne podskupiny
glukózových senzorov pre diabetikov. Podnet dala LP( EM)
Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Pripomienkovanie v spolupráci s
odborníkmi v oblasti zdravotníctva, IT a sociálnej sfére. AOPP vznieslo 9 zásadných
pripomienok: „Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť 1) Cieľom je vytvoriť
modernú, dostupnú a efektívnu sieť nemocníc. Upozorňujeme na to, že modernizáciu
siete nemocníc a rozvoj poskytovateľov všeobecnej starostlivosti pre dospelých, deti a
dorast nie je možné dosiahnuť bez optimalizácie siete poskytovateľov na ktorej musia
participovať poskytovatelia aj prijímatelia zdravotnej starostlivosti- pacienti. Až na
základe výsledkov by sa malo rozhodnúť o alokácií 1,1 miliardy eur do rozvoja
nemocničnej a ambulantnej infraštruktúry. Optimalizovaná a obnovená sieť nemocníc,
odhliadnuc od formy vlastníctva by mala umožni efektívnejšie alokovať zdroje v celom
systéme zdravotnej starostlivosti a dosahovať efektívnejšie využívanie nákladov na
kvalitnejšiu, dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť poskytovanú pacientom v
dlhodobom časovom horizonte.“ (ML)
- Pripomienkové konania sa nekonali( vznesených bolo 1300 zásadných
pripomienok).
- AOPP, členské organizácie a Komora MNO podporila akciu „Pomôž svojej
nemocnici“ do ktorej sa zapojilo 11 tisíc. respondentov, pretože každý občan
ma právo na rovnakú kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť
poskytovanú, či už štátnymi, alebo neštátnymi poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti
pripomienky k LP/2021/103 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004
Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
( Čl. IV ods. 4) „Návrhy pri tvorbe Národných registrov“ (EM) Pracovného stretnutia(
online ) k vzneseným pripomienkam sa zúčastnili ( JB, ML) - Poukázali na možnosť
zneužitia údajov. Za NCZI bolo prezentované, že Úrad na ochranu osobných údajov
akceptuje návrh, že je v súlade so Zákonom č. 153/2013 Z. z. o národnom

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

zdravotníckom informačnom systéme. Po vzájomnej dohode boli pripomienky
preklasifikované na obyčajné (EM, ML,JB)
pripomienkovanie Stratégie dlhodobej starostlivosti, ktorú vypracovalo MPSVaR a MZ,
v spolupráci s členmi pracovnej skupiny na prípravu Stratégie LTC z r. 2019. Následne
pracovné online stretnutie na pôde MPSVaR( ML)
pripomienky v spolupráci s ODOS k LP/2021/196 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych
požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie
jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisovPsychiatrických stacionárov v ktorých je potrebné doplniť sociálnych pracovníkov a
špeciálnych pedagógov na základe ich zamerania.(ML)
pripomienkovanie dokumentu s názvom „Stratégia pre využitie umelej inteligencie v
slovenskom zdravotníctve a vyplnenie priloženého XLS dotazníka. Výstupom tohto
dokumentu bude zoznam projektových zámerov, pre ktoré už v súčasnosti hľadá MZ
SR vhodné formy financovania(DT)
pripomienky k návrhu Zákona o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. „Navrhujeme celý zákon
stiahnuť a prepracovať, návrh zákona opomína potreby pacientov a zavádza novú
bariéru, ktorá bez doplnenia jasných a konkrétnych postupov pacientom ešte viac
zneprístupní už aj tak chýbajúcu liečbu a prevenciu na Slovensku.“. Trváme na tom,
aby pri prepracovaní návrhu zákona boli prítomní aj zástupcovia pacientov a nami
delegovaní odborníci, Návrh na stiahnutie zákona (EM)
- Opakovane vypracované a zapracované hlavné zásady nevyhnutné pre Zákon o
Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
- vypracované legislatívne návrhy k zákonu o HTA a odôvodnenia, ktoré by boli
prínosné v rámci vstupu nových technológii
- List pre predsedníčku a poslancov VZ NR SR
- Stanovisko pre média: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/aopp-vidi-vnavrhu-zakona-o-hta-viacero-nedostatkov-obratilo-sa-preto-na-poslancov-vyboru-nrsr?fbclid=IwAR2gJu32yl794aQKeUtX3FqPmKVCkt1PjGyIQS5nfxD54TUDmVcCYb2WeH
M
Pripomienky k LP/2021/188 Národný program zdravotnej starostlivosti o pacientov so
zriedkavými chorobami do roku 2030 s akčným plánom na roky 2021 – 2022.
Pripomienky boli doručené členom AOPP) (EM)
v rámci rozporového konania AOPP trvalo na zapracovaní zásadných pripomienok do
návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme. Účasť na rokovaní za
AOPP s MPSVaR – EM. Pripomienky AOPP k návrhu zákona boli akceptované
pripomienkovanie Stratégie dlhodobej starostlivosti, ktorú vypracovalo MPSVaR a MZ,
v spolupráci s členmi pracovnej skupiny na prípravu Stratégie LTC z r. 2019.
Pripomienkovaná finálna verzia doručená MPSVaR (ML, EM)
spracovanie pripomienok k LP/2021/303- Návrh aktualizovaných Akčných plánov na
roky 2021-2025 Národného onkologického programu( pripomienky vypracovala MFOZ Lymfoma)
Spracovanie pripomienok k NV SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu
osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie (pripomienky
vypracovala MF- OZ Lymfoma)
Príprava pripomienok k paragrafovým zneniam zákona č. 363/2011 Z.z. ( interný
materiál MZ SR- príprava zákona). Účasť na rokovaní so štátnym tajomníkom MZ za
pacientske organizácie (EM) zastupovanie aj Ligy proti rakovine, Nie Rakovine, Aliancie
pre ZOCH

o

o

o
o
o

o

pripomienky k Zákonu o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. SK/LP/2021/437.Pripomienky k návrhu zákona doručilo
Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z., ktoré boli zapracované.
Pripomienky vypracovali a na online pracovnom stretnutí k pripomienkam sa
zúčastnili- EM, ML
- Účasť na rokovaniach k návrhu zákona o kategorizácii nemocníc – pracovná skupina
predsedníčky Výboru NR SR pre zdravotníctvo p. Bitto- Cigánikovej. Príprava
pripomienok po schválení zákona vládou a pred druhým hlasovaním poslancov NR SR
pripomienky k Zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a
zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony SK/LP/2021/451.
Pripomienky vypracovali a na online pracovnom stretnutí k pripomienkam sa
zúčastnili- EM( sledovanie zmien v parlamente) , ML.
pripomienka k zákonu č.576/2004 Z.z. – doplnenie telemedicíny(EM)
príprava Smernice na vedenie projektov v rámci predsedníctva AOPP. Smernica bude
slúžiť ako vnútorná norma pre predsedníctvo AOPP, nie pre členov AOPP. (EM)
pripomienky k návrhu Vyhlášky MZ, ktorou sa ustanovuje percento určené pre
jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na
zdravotnú starostlivosť v rozpočte na rok 2022 (LP/2021/623) Pripomienky spracovala
(KK) Na pracovnom stretnutí k pripomienkam účasť- KK, ML
pripomienky k Návrhu koncepcie zriadenia štátnej distribučnej spoločnosti na
dodávanie liekov, zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok v pôsobnosti
Ministerstva zdravotníctva (SK/LP/2021/679). Pripomienky spracovala (KK).
Pripomienku MZ akceptovalo bez pracovného stretnutia.

4. Celoslovenská pacientska konferencia AOPP
Termín: 20.11.2020 - online
Miesto konania: online prenos konferencie
Téma konferencie: Bezpečnosť pacienta
Konferencia sa konala pod záštitou ministra zdravotníctva SR MUDr. Mareka Krajčího a pod odbornou
záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.
Forma: online prednášky/ prezentácie
Spíkri: MZ SR, nemocnice, poisťovne, partneri
Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/najvacsia-pacientska-konferencia-sa-tento-rokvenovala-bezpecnosti-liecby-pacienta
5. Celoslovenská pacientska konferencia AOPP
Termín: 19.11.2021- 20.11.2021
Miesto konania: Hotel Bratislava, s.r.o. Seberíniho 9, Bratislava
Téma: Práva pacientov
Konferencia sa konala pod záštitou ministra zdravotníctva SR, MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH a
pod odbornou záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Petra
Šimka, CSc.
Forma: osobná, prezenčná
Pri účasti na dvojdňovej konferencii účastníci, ocenení a hostia konferenčný poplatok nehradili.
Náklady boli pokryla AOPP vďaka podpore partnerov a sponzorov.
Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/piata-celoslovenska-pacientska-konferencia-sazamerala-na-prava-pacientov-nechybalo-ani-ocenovanie-zdravotnikov
Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/zaznam-z-piatej-celoslovenskej-pacientskejkonferencie-aopp
Viac na: https://aopp.sk/co-robime/projekty

Komisia „Štandardné diagnostické a terapeutické postupy a Komisia PpVP – MZ SR



zastúpenie za AOPP v komisii ŠDTP
zodpovední – ML
Viac na: https://www.standardnepostupy.sk/standardne-postupy-v-zdravotnictve/
https://www.standardnepostupy.sk/standardne-postupy-prevencie/

Projekt „Lieky s rozumom"




pokračoval štvrtý rok aj vďaka podpore MZ SR a spolupráci s odborníkm
zodpovední – ML, Marčan Peter
Viac na: https://www.liekysrozumom.sk/

Nové projekty v r. 2021
Vytvorenie „Fondu na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácii“, vyčlenenie
finančných prostriedkov na tento účel z 2% z daní,




Smernica na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácii Asociácie na ochranu
práv pacientov o.z. schválilo predsedníctvo AOPP na zasadnutí vo februári 2021. Smernica
upravuje podmienky čerpania finančnej podpory členskými organizáciámi pri organizovaní
vzdelávacích aktivít
Informáciu členovia obdržali, spolu so žiadosťou o podporu vzdelávania členov. Predsedníctvo
zriadilo Fond na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácii, ktorého cieľom je
podporovať a rozvíjať vzdelávanie pacientov v súlade so Stanovami, poslaním a cieľmi AOPP.
Pri vytváraní fondu predsedníctvo bralo do úvahy aj pandémiu, ktorá negatívne ovplyvnila
finančnú podporu občianskych aktivít a pacientskych organizácii

Zodpovední : predsedníctvo AOPP
Odložená zdravotná starostlivosť






Získanie dát a porovnanie od zdravotných poisťovní v rámci odloženej zdravotnej starostlivosti
( 4Q r. 2019 a 4Q r. 2020)
Výsledky doručené Prezidentskej kancelárii, MZ, zdravotným poisťovniam, médiám
Poukázanie na nárast úmrtnosti u nekovidových pacientov o potrebu nadviazania na PVV,
legislatívu( možnosť absolvovať operačné výkony v zahraničí, keď v SR ich nebude možné
zabezpečiť)
Žiadali sme o stanovisko a riešenia ministra zdravotníctva za akých podmienok vedia dobehnúť
ročný sklz v poskytovaní zdravotnej starostlivosti?
TS k odloženej zdravotnej starostlivosti. Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacieodaopp/svoju-dan-si-vyziada-nielen-covid-aopp-vidi-zasadny-problem-v-odlozenejzdravotnejstarostlivosti

Zodpovední: ML, predsedníctvo AOPP
Hodnotenie zdravotníckych technológií určených pre detských pacientov.
Cieľ: Podklady na zmenu prístupu k posudzovaniu liekov a iných technológií určených pre deti.


Na Slovensku neexistuje špecifický proces, ktorý by zabezpečil dostupnosť liečby pre detských
pacientov. V súčasnosti je v kategorizácii 53 molekúl, ktoré sú určené pre deti na predpis
pediatrom, pričom z nich je 14 očkovacích látok. Okrem toho je niekoľko molekúl určených na





metabolické alebo zriedkavé ochorenia u detí, kde je predpisujúcim lekárom odborný lekár so
špecializáciou pre detský vek
Vo všeobecnosti je problémom vedenie registračných štúdií u detí, preto Európska lieková
agentúra víta a podporuje registráciu liekov určených pre deti
Projekt je realizovaný v spolupráci s analytikmi a AOPP, podporovaný UCB.
Výsledky budú prezentované v médiách na odborných fórach.

Zodpovední: EM, predsedníctvo AOPP
Prieskum zameraný na dostupnosť zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19 a návrhy na
nové formy poskytovania zdravotnej starostlivosti




Cieľ: hľadať vhodné formy zdravotnej starostlivosti za účelom zachovania a zlepšovania jej
dostupnosti pacientom
Prieskum realizovaný v júni- pacientske organizácie, verejnosť cez sociálne siete
Mapovanie druhej vlny COVID-19 a dostupnosti zdravotnej starostlivosti, vnímanie
Telemedicíny, domácej zdravotnej starostlivosti

Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/aj-druha-vlna-koronavirusu-oddialilaliecbumnohych-pacientov-ukazal-prieskumaopp?fbclid=IwAR3hwCOjOykPTbDyD6EClHcWVbPvTUus47EKma7g2ntF3-KtZASdmaTM1E
Zodpovední: DT, predsedníctvo AOPP
Ukončené projekty AOPP
Projekt ÚSV ROS
„Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“,


zapojené boli aj členské organizácie jednotlivých sektorov prostredníctvom dotazníka k
výskumu socio-ekonomického prínosu neziskového sektora. O vyplnenie dotazníka sme
požiadali aj členské organizácie AOPP
 súčasťou projektu bola aj prezentácia výsledkov výskumu MNO a OS a odporúčaní garantov
jednotlivých sektorových rád. Odprezentované, pacientske organizácie mali minimálnu ochotu
zapojiť sa do projektu do zberu údajov prostredníctvom dotazníka. Ťažko sa dá vytvoriť
objektívny obraz o ich činnosti a problémoch.
Zodpovedná: ML - sektorová rada pre zdravotníctvo zriadená ÚSV ROS
Viac:http://crystalresearch.sk/limesurvey/index.php/43214?token=pd0LeRo46AQfpAJ&lang=sk
Ďalšie aktivity predsedníctva AOPP
Spolupráca s MZ SR:




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.
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.
MZ SR, MPSVaR, MF, kancelária EK v SR - okrúhly stôl k návrhom plánu rozvoja obnovy a
vysvetlenie základných princípov pri tvorbe zákona na podporu rozvoja zdravotníctva a
sociálnej sféry za účasti zástupcov organizácii , pôsobiacich v oboch sektoroch(ML)
List ministrovi a tlačová správa- AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie
problémov v ambulanciách prvého kontaktu. Odpoveď ministra nebola doručená.
Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/aopp-ziada-ministra-zdravotnictvaourychlene-riesenie-problemov-v-ambulanciach-prveho-kontaktu
Stretnutie s ministrom zdravotníctva. Viac na: Stretnutia s ministrom sa za Asociáciu na
ochranu práv pacientov zúčastnili ML, DT, EM, ĽP
Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/pacienti-sa-dohodli-s-ministromzdravotnictva-vladimirom-lengvarskym-na-spolupraci
Účasť na okrúhlom stole MZ k pripravovanej novele zákona č.363/ 2011Z.z. ( ML, DT,EM)
https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/aopp-na-ministerstve-zdravotnictva-kpripravovanej-novele-zakona-o-zlepseni-dostupnosti-inovativnychliekov?fbclid=IwAR3uRZZKjVBoTp1W2yeJuRI71OGgevjvgKu_F6jO6LHWW5s7mi4iS3b6Hdg
MZ SR- v júli úvodne pracovné stretnutie k optimalizácii siete nemocníc za účasti zástupcov
ANL, AŠN, ZAP, ASL, SLK, AKSaPA, zdravotných poisťovní a AOPP(ML, EM)
MZ SR- pozvanie prezidentky spolu s OZ Lymfoma na pracovné stretnutie k príprave
pripomienok k zákonu o dobrovoľníctve (pripomienky vypracovala MF- OZ Lymfoma, majú
skúsenosti s dobrovoľníckou činnosťou)
Žiadosť ministrovi zdravotníctva AOPP k potrebe bezplatného testovania pacientov a
výnimiek pre COVID pasy.
Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/pri-covid-pasoch-sa-nemyslelonapacientov-aopp-preto-ziada-o-udelenie-vynimky
Minister sa vyjadroval v médiách, že budú samostatne riešení pacienti, ktorí sa nemôžu dať
zaočkovať. Prax je však iná a testy sú plne hradené, COVID pasy neboli vystavené. AOPP
obdržala list s ÚVRZ v ktorom sa odvolali na platnú legislatívu, ktorá umožňuje bezplatné
testovanie pri zdravotných indikáciách.
AOPP sa zapojilo do diskusie o téme kompetencií a úhrad všeobecných lekárov. Vyplnili sme
štruktúrovaný formulár, ktorý štruktúrovaný do 5. modulov, čo bolo pomerne náročne a
doručili sme ho MZ. Má to byť forma a jeden z efektívnych nástrojov na mapovanie pozícií s
cieľom budovania názorovej zhody, resp. nezhody na konkrétne detaily úhradového
mechanizmu a súčasného nastavenia kompetencií všeobecných lekárov. Bude to odrazový bod
na všetky ďalšie odborné diskusie. MZ očakáva, že odlišných názorov bude veľa, lebo zložitosť
témy si ich vyžaduje. Po doručení vyplnených formulárov MZ pripraví súhrn odpovedí, aby sme
boli vzájomne oboznámení a nastaví ďalšie postupov (ML, EM, bývalá prezidentka - KK)
Pracovné stretnutie s ministrom zdravotníctva k rozpočtu na r. 2022.
Viac na: https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0TGK1C&ref=watch_permalink&v=631679234872226&fbclid=IwAR05tDGBRFjW0GKOLuQM44
V7Qs3M2KchyzgLU_ixCrT8--YJ57ct3vxvLBY
Príprava Memoranda k financovaniu rozpočtu na rok 2022.
Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/stat-musi-prehodnotit-navrh-rozpoctupre-zdravotnictvo
-List prezidentke SR- žiadosť o prijatie signatárov Memoranda k financovaniu zdravotníctva na
r. 2022

-




Prijatie zástupcov organizácii v zdravotníctve prezidentkou SR k rozpočtu na r. 2022
Viac na: https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/prezidentka-caputova-podporujelekarov-a-zdravotne-sestry-suhlasi-s-navysenim-financii-pre-zdravotnictvovideo/?fbclid=IwAR3UHPabx2faj5fYLYOSBFCsCnDNPofEspUMFayC9hOwU5GmnMcyShy5_Z8
MZ SR- online stretnutie k návrhom legislatívnych zmien k dlhodobej starostlivosti. Spracované
pripomienky k dlhodobej a paliatívnej starostlivosti pred VPK na MZ(ML)
MZ SR- stretnutie s ministrom a št. tajomníkom za účelom spoločného Memoranda a podpory
zmien v liekovej politike. (ML) Viac na: https://aopp.sk/clanky/clanky/mz-sr-dalsie-kroky-kmodernej-dostupnej-liecbe-pacientov

Komora Mimovládnych organizácii





-





definovanie nárokov zástupcov komory
ciele Komory na rok v r. 2021 boli zamerané na zlepšenie postavenia občianskych združení
a profesionalizáciu činnosti komory MVO
kreovanie zástupcov cez ÚV SR pre rozvoj pre investície a informatizáciu spoločnosti 2020-2030
a pripomienkovanie PVV pre občiansky sektor
rokovanie zamerané na EŠIF v ďalšom programovom období
príprava projektu Úloha Mimovládnych neziskových organizácii - pacientskych organizácii a ich
platforiem pri podpore a aktivitách pri napĺňaní kľúčových úloh v zdravotníctve.
projekt ÚSV ROS zameraný na spoluprácu pacientskej platformy s orgánmi štátnej správy a
samosprávy, organizáciami v rezorte zdravotníctva
ÚSV ROS- návrh Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030,
pripomienkovanie materiálu Komorou MNO - nedošlo k dohode. Komora vyjadrila nesúhlas
s predloženým materiálom.
Viac na: https://www.slovlex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/239
Via Iuris - predstavenie portálu, ktorý bol zriadený za účelom podpory občianskej spoločnosti.
Môžu ho využívať organizácie v rámci občianskeho sektora na petície, zber podpisov pri
podávaní hromadných pripomienok k zákonom.

Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie
Štruktúra členov rady vlády:





48 členov s hlasovacím právom
Komora za verejnú správu 19 členov
Komoru za mimovládne neziskové organizácie 29 členov ( aj AOPP- zastupunie ML, MV)
štrukturovanie zasadnutí rady vlády do troch blokov:
1. Blok Komory verejnej správy – informuje o pripravovaných koncepčných a legislatívnych
materiáloch na jednotlivých rezortoch a iných orgánoch, zastúpených v rade, v oblastiach
mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti
2. Blok Komory MNO – predkladá do diskusie aktuálnu agendu, ktorá smeruje k systémovým
riešeniam a podpore mimovládnych organizácií
3. Blok úradu splnomocnenca – informuje o aktivitách úradu splnomocnenca

Tieto tri bloky majú byť navzájom poprepájané, spojené s intenzívnou diskusiou a majú smerovať ku
konsenzu.
Návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019-2021 bol zaradený do MPK, bol
pripomienkovaný členmi






účasť AOPP v zastúpení prezidentky AOPP na zasadnutiach Rady vlády SR pre mimovládne
neziskové organizácie
pokračuje v roku 2021 s cieľmi poukázať na stav dopadov pandémie a postavenie občianskych
organizácii, ich financovania, potrieb a prínosu pre rozvoj občianskej spoločnosti vo všetkých
sférach verejného života
v decembri 2020 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.

Činnosť prezidentky, viceprezidentov a členov predsedníctva AOPP:






Teams webinára ZVLD SR všeobecných lekárov pre dospelých 25.11. 2020 - Dostupnosť
zdravotnej starostlivosti pacientom počas protiepidemických opatrení v zdravotníckych
zariadeniach ( ML)
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. (ML)
o 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).
o Predseda vlády a ministri na doručené listy nereagovali. Boli oslovení aj poslanci NR
SR, predsedovia vládnych politických koaličných klubov- napriek tomu bol pôvodný
návrh daný MZ SR schválený.
Viac na:https://aopp.sk/clanok/ani-pravdivy-anizachranujuci-ani-zodpovedny o
listom oslovená signatármi aj prezidentka SR - spätnú väzbu signatári neobdržali
návšteva VšZP spolu so zástupcami odbornej spoločnosti vo veci zvýšenia dostupnosti
imunoterapie pre alergikov(DT)
Európsky deň za práva pacientov- 18.04.2020 - 20 výročie založenia AOPP, vzhľadom na
pandemickú situáciu boli zrealizované sprievodné podujatia. Nosná téma „ Práva pacientov a
ich postavenie“ (ML, EM, DT, ĽP, JB)
o prierez významných aktivít AOPP. Viac na: kľúčové činnosti: https://aopp.sk/onas/historia-aopp
o výroba banera web a fb,
o oslovenie prezidentky SR so žiadosťou o prijatie – obdržali sme ďakovný list
o mimoriadny newsletter
o tlačová správa (upozornenie na úspechy a problémy pacientskych organizácii,
nadväznosť na PVV pre oblasť zdravotníctva)
o videovizitky a písomné pozdravy členom a významným osobnostiam z nášho
politického a spoločenského života: https://aopp.sk/clanky/informacie-odaopp/asociacia-na-ochranuprav-pacientov-oslavuje-20-rokov
o Príhovor prezidentky : https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/m-levyova-vmenepacientov-dakujem-za-20-rokov-prace-podpory









Americká obchodná komora v SR (AmCham)- online okrúhly stôl k plánu obnovy a rozvoja za
účasti odborníkov z rezortov zdravia a sociálnej starostlivosti a zástupcov ministerstiev(ML)
Pandémia alergie a astmy stále na vzostupe: Ako riešiť situáciu na Slovensku? Online diskusia
za okrúhlym stolom pri príležitosti Svetového dňa astmy 2021 pre pozvaných hostí ( ML,DT)
Prezidentka a viceprezidenti AOPP sa stretli s výkonnou riaditeľkou Slovenského národného
strediska pre ľudské práva. Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/pacienti-sadohodli-na-spolupraci-so-slovenskym-narodnym-strediskom-pre-udske-prava
Britské veľvyslanectvo v Bratislave zorganizovalo podujatie Healthcare Roundtable, ktorého
cieľom bolo upozorniť na aktuálne témy v zdravotníctve, prepojiť relevantné strany z rôznych
odvetví slovenského a britského zdravotníckeho sektora, a otvoriť priestor na zdieľanie
knowhow a dobrej praxe. Predmetom diskusných panelov bola tvorba modernej legislatívy,
prostredia spolupráce pre zainteresované strany a budovanie digitálneho zdravotníctva.
Panely sú koncipované tak, aby pokryli viacero dôležitých tém cez viacero hostí, počnúc
inovatívnymi liečivami a končiac Európskym Plánom obnovy. Podujatie otvoril veľvyslanec
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, J.E. Nigel Baker. Za AOPP sa na
podujatí zúčastnili viceprezidenti (EM, DT) Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-odaopp/okruhly-stol-na-britskej-ambasade
Účasť na okrúhlom stole k respiračným ochoreniam (EM):
hltps://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/zapal-puc-zabija-aj-napriek-medicinskemupokroku-komplexna-ochrana-tomu-moze-zabranit
Prezidentka, viceprezidenti sa počas celého roka aktívne zúčastňovali s prednáškami
zameranými na činnosť a aktivity AOPP, požiadavky pacientskych organizácii a pacientov na
odborných podujatiach okrúhlych stoloch, diskusiách, ktoré organizovali členské a partnerské
spolupracujúce organizácie, vzdelávacie inštitúcie, odborné spoločnosti, média.

Spolupráca so zahraničím:
Členstvo v EFP, členstvo v IAPO
 telekonferencia s Bruselom o spolupráci pacientskych organizácií na zvýšenie očkovania v EÚ
(DT)

Mediálna komunikácia:
Newsletter – bol vydávaný el. forme aj v r. 2021 je doručovaný členom a predsedníctvu AOPP, aj
širokej verejnosti pokiaľ sa prihlásili k odberu.
Viac na: https://aopp.sk/mesacnik-zo-zivota-aopp
TS - Memorandum k očkovaniu proti COVID-19 v mene
chronických pacientov
Viac na: : https://aopp.sk/clanok/memorandum-kockovaniu-proti-covid-19-v-menechronickychpacientov
Ďalšie Tlačové správy sú zahrnuté v správe o činnosti
AOPP a dostupné na:
https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp

Prehľad a počet výstupov v médiách v r. 2021:
 STV 1 -16 x
 Denník N - 2x
 TA3 - 9x
 Plus 1 deň - 2x
 Týždeň - 1x
 TASR - 5x
 TV Markíza – 4x
 Rádio Vlna- 2x
 SME- 3x
 Pravda- 5x
 TV JoJ- 4x












Nový Čas- 2x
Trend – 3x
PLUS 1- 2x
Rádio Vlna – 2x
Dobré noviny- 1x
BB Zdravia- 3x
SITA -2x
UJSZÓ- 1x
FDP Média- 1x
Lekárnik- 3x











Sestra- 1x
ZdN – 5x
HN – 3x
RTvS – 6x
Rádio Regina – 4x
Slovenka- 1x
Zdravie- 1x
Via practica- 1x
TV Devín- 1x

Spolu : 96 výstupov+ tlačové správy AOPP

Členské poplatky
Členské poplatky za rok 2019 splatné k 15.12.2019
 uhradené členské - 35 organizácii
 neuhradené členské – 13 organizácií:
o
Her klub Slovensko – r. 2019
o
KardioKlub SK – r. 2019
o
OZ pacientov s dermatologickými malignitami – r. 2019
o
Slovenská liga celiakov – r. 2019
o
Slovenská spoločnosť celiatikov – r. 2019
o
Spoločnosť Parkinson Slovensko – r. 2019
o
Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou AURA – r. 2019
o
Združenie sclerosis multiplex Nádej – r. 2019
o
OZ Malíček – r. 2019
o
Migréna je choroba – r. 2019
o
Hlas nášho srdca – r. 2019
o OZ Bezlepky – 2019
o OZ Amazonky - 2019






výzva k úhrade členského poplatku bola odoslaná dlžným organizáciám dňa 10.12.2019
predsedníctvu bol predložený zoznam organizácií, ktoré zaplatili členský poplatok a ktoré
nezaplatili členský poplatok
24.02.2020 Helena Valčeková (HV) odoslala všetkým členským organizáciám faktúru za členské na
rok 2020 v AOPP splatné do 31.03.2020
Jún 2020 Helena Valčeková (HV) odoslala všetkým členským organizáciám upomienku za
neuhradené faktúry za členské
bolo zohľadnené posunutie úhrady členských poplatkov za rok 2020 do ukončenia pandémie

Členské poplatky za rok 2020 splatné k 15.12.2020
 uhradené členské - 34 organizácii
 neuhradené členské – 11 organizácií:
o
Her klub Slovensko – r. 2020
o
KardioKlub SK – r. 2020
o
Slovenská liga celiakov – r. 2020
o
Slovenská spoločnosť celiatikov – r. 2020 (zrušená v r. 2019, neoznámená skutočnosť)
o
Spoločnosť Parkinson Slovensko – r. 2020
o
Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou AURA – r. 2020
o
Združenie sclerosis multiplex Nádej – r. 2020

o
o
o
o





Migréna je choroba – r. 2020
Hlas nášho srdca – r. 2020
ZPCCH – Trnava – r. 2020
Slovenská spoločnosť ošetrovania otvorených rán – r. 2020

28.1.2021 Helena Valčeková (HV) odoslala všetkým členským organizáciám faktúru za členské na
rok 2021 v AOPP splatné do 31.03.2021
predsedníctvu bol predložený zoznam organizácií, ktoré zaplatili členský poplatok a ktoré
nezaplatili členský poplatok
výzva k úhrade členského poplatku bola odoslaná dlžným organizáciám dňa 15.4.2021 Katarínou
Gavalcovou (KG).
bolo zohľadnené posunutie úhrady členských poplatkov za rok 2021 do ukončenia pandémie

Členské poplatky za rok 2021 splatné k 31.3.2021
 uhradené členské - 30 organizácii
 neuhradené členské – 15 organizácií:
o
Her klub Slovensko – r. 2021
o
KardioKlub SK – r. 2021
o
Centrum memory – r. 2021
o
OZ pacientov s dermatologickými malignitami – r. 2021
o
Slovenská spoločnosť celiatikov – r. 2021 (zrušená v r. 2019, neoznámená skutočnosť)
o
Spoločnosť Parkinson Slovensko – r. 2021
o
Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou AURA – r. 2021
o
Združenie sclerosis multiplex Nádej – r. 2021
o
Migréna je choroba – r. 2021
o
Hlas nášho srdca – r. 2021
o
ZPCCH – Trnava – r. 2021
o
Slovenská spoločnosť ošetrovania otvorených rán – r. 2021
o
Únia pre zdravšie srdce – r. 2021
o
OZ Nezávislosť – r. 2021
o
OZ SKLON – r. 2021 – nový člen, FA bola poslaná nedávno


výzva k úhrade členského poplatku za rok 2019, 2020 aj 2021 bola odoslaná dlžným organizáciám
dňa 8.12.2021 Katarínou Gavalcovou (KG)

Zrušená organizácia v r.2019:
 Slovenská spoločnosť celiatikov oznámila dňa 8.12.2021 zrušenie organizácie v r. 2019. Po skončení
pandémie obnovia činnosť novej organizácie a budú nás informovať, majú záujem o pokračovanie
členstva.
Noví členovia AOPP - r. 2021
 OZ SKLON
Zrušené členstvá v AOPP v období r. 2019 – 2020
 Informovaný pacient o. z.
 OZ Sanare
 Turčianske Venuše
 OZ Amazonky
 Zväz diabetikov Slovenska – základná organizácia Levice
 OZ Bezlepky
 Združenie alergikov, diabetikov a sympatizantov Senica




Kardioklub SK – dňa 9.12.2021 zrušil mailom členstvo v AOPP z dôvodu neuhradených FA od r.
2019

Slovenská liga celiakov – od 1.12.2020 nie sú členmi AOPP

Kancelária AOPP
Zabezpečovala vedenie administratívnej a účtovnej agendy pri plnení úloh a cieľov AOPP, projektovej
agendy, komunikáciu s členskými organizáciami, zasadnutia predsedníctva, rokovania s organizáciami
v rezorte zdravotníctva, orgánmi štátnej správy a samosprávy, prípravu a organizačné zabezpečenie
spojené so 4. a 5. Celoslovenskou pacientskou konferenciou.

Hospodárenie AOPP
Správa o hospodárení AOPP za r. 2020 budú doručené delegátom najneskôr deň pred konaním VZ –
t.j. do 14.12.2021

V Bratislave 9.12.2021

PhDr. Mária Lévyová
prezidentka AOPP

