
Správa o činnosti AOPP od posledného Valného zhromaždenia od 01.06.2019 – 31.08.2020 
 
 
 

Uznesenia z Valného zhromaždenia AOPP zo dňa 31.05.2019 
 
 
B – VZ AOPP ukladá: 
B/1/1/2019 – doplniť rolu overovateľa do Rokovacieho poriadku AOPP 
B/2/1/2019 – doplniť do Smernice o hospodárení jednotný ročný členský príspevok vo výške 50€ na 
základné faktúry splatný do 31.03. každý rok 
 
Uznesenia sú splnené. 
 
C – VZ AOPP berie na vedomie: 

C/1/1/2019 – informáciu o schválení účastníckeho poplatku na 3. celoslovenskú pacientsku 
konferenciu AOPP vo výške 20 Eur 
 

Zmeny v predsedníctve AOPP 
 

2. viceprezident AOPP Mgr. Richard Fides, MBA sa vzdal funkcie v predsedníctve AOPP k 30.06.2020 
s odôvodnením možného konfliktu záujmov, nakoľko jeho pracovné aktivity spojené s jeho PR 
agentúrou, sú vykonávané aj pre segment farmaceutického priemyslu.  
 
Vzhľadom k tejto skutočnosti predsedníctvo AOPP vyhlásilo doplňujúce voľby do predsedníctva 
AOPP. Voľby sa budú konať prostredníctvom online formulára, anonymne a výsledky budú 
vyhlásené na online VZ dňa 19.11.2020. V súlade so stanovami a vnútornými predpismi AOPP boli 
oslovené všetky  členské pacientske organizácie, aby doručili návrhy kandidátov na voľby člena 
predsedníctva AOPP.  
 

 Zasadnutie revíznej komisie:  
 
Pre pandemické opatrenia kvôli Covid 19 a nariadeniam Vlády SR nebolo možné zvolať členov 
revíznej komisie za účelom vykonania revízie účtovníctva AOPP za rok 2019.  

Zasadnutia predsedníctva AOPP sa konali v pravidelných intervaloch v súlade so stanovami 

a vnútornými predpismi AOPP v dňoch: 
09.07.2019, 06.08.2019, 10.09.2019, 15.10.2019, 05.11.2019, 11.12.2019, 23.03.2020, 28.04.2020, 
21.05.2020, 26.04.2020, 08.07.2020   
Medzi zasadnutiami sa v prípade potreby konali telekonferencie, hlasovanie per rollam 
prostredníctvom e - mailov . 

Realizované projekty  v r. 2019-2020  
Poradňa AOPP -  Bratislava 

• zodpovedná – Lévyová Mária, Strejčková Radmila 

• od 15.04.2019, poskytuje poradenstvo JUDr. Radmila Strejčková 

• Viac na: https://aopp.sk/pacientska-poradna 

https://aopp.sk/pacientska-poradna


• V rámci pacientskej právnej poradne AOPP za rok 2019 bolo poskytované poradenstvo 
telefonicky, mailom a osobne v priestoroch AOPP na Prešovskej 39 v Bratislave.  

  
 

 
 
Spolu: 141 prijatých podnetov 
 
 
Podnety sa týkali hlavne: 
 

Predmet podnetu % 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
(vrátane kúpeľnej starostlivosti a práv pacientov) 

        46,81                        

Sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie           23,4 

Lieky a zdravotnícke pomôcky                                                                              7,09 

Etika zdravotníckych pracovníkov                                                                          6,38 

Zdravotné poistenie            5,67 

Poplatky v zdravotníctve                                                                                           4,26 

Iné zameranie (napr. odškodnenie za poškodenie zdravia)            6,38 
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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-praceneschopnost-narok-

na-nemocenske-osetrovne-aktualne-informacie-v-suvislosti-s-koronavirusom  
Mária Lévyová (ML)  o zmenách informovaná členskú základňu. Bol vypracovaný a zaslaný  list ( 
trikrát) predsedovi vlády,  hlavnému hygienikovi, 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  
o oslovenie členov a sumarizácia podnetov, spojených s COVID 19, dostupnosťou 

a bezpečnosťou starostlivosti a liečby 
o oslovenie ministra zdravotníctva s ponukou na spoluprácu, vzájomnú podporu, za účelom 

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

skupiny-  Zdravotnícke fórum, zaradená aj AOPP 
o spolupráca v rámci komory MVO- alternatívy dobrovoľníckej činnosti a vzájomná 

informovanosť, spoločné stanoviská k ekonomickej situácii, asignácia 2% z dani 
o  člen komisie MZSR na prípravu ŠDTP- participácia na príprave a aktualizácii štandardov ku 

koronavírusu pre odborníkov- štandard bol aktualizovaný v súlade s odporúčaniami WHO 
a publikovanými informáciami celosvetovými odborníkmi v oblasti diagnostiky a liečby 

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

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

o  členovia predsedníctva AOPP nemajú záujem byť členmi Ústredného krízového štábu. 
Potrebujeme dobrú komunikáciu a relevantné informácie, ktoré budeme distribuovať našim 
členom  

o Vyhlásenie pacientskych organizácií, v zastúpení Európskeho pacientskeho fóra (EPF) o   pandémii 
COVID-19  
Viac na: https://aopp.sk/clanok/vyhlasenie-pacientskych-organizacii-v-zastupeni-europskeho-
pacientskeho-fora-epf-o-pandemii-covid-
19?fbclid=IwAR3KCkeCY2BHXlnQbUVCEW9UtHiCsxqtaXa28Mps49zwn8qopKYUD9wNDEc 

o Výzva pacientom – Dominik Tomek( D.T): https://aopp.sk/clanok/pacienti-respektujme-lekarnikov  
o podpora  AmCham- doplnenie spoločného stanoviska o potrebu zriadenia stáleho                      

krízového štábu 
o vyhľadávanie odborných odporúčaní pre pacientov a priebežné dopĺňanie informácií na 

stránke:  https://www.aopp.sk/poradna/chronicki-pacienti-koronavirus-ako-dalej-s-liecbou 

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

opatrenia 

o AOPP podporila svoje občianske združenia rozdaním ochranných rúšok pre ich členov- dar ZP 
Dôvera 

o účasť na pracovnom stretnutí v NR SR vo Výbore pre zdravotníctvo k potrebe uvoľňovania 
opatrení počas koronakrízy tak, aby sa zdravotníctvo postupne dostávalo do štandardného 
režimu na základe výsledkov prieskumu  

o prezidentka AOPP oslovila prezidenta Únie miest Slovenska dňa 06.04.2020 s ponukou spolupráce 
sa projekte pomoci rizikovým skupinám pacientov. Únia miest Slovenska je pripravená s 
spolupracovať  s AOPP na danom projekte. Očakávali však, že v rámci pomoci nad 65 rokov 
(poskytnutie ochranných a dezinfekčných pomôcok, nákup liekov, pomoc pri nákupe potravín, 
prednostné nakupovanie v čase vyhradenom pre seniorov a pod.) budú medzi ohrozené skupiny 
zaradení aj rizikoví  pacienti. Nestalo sa tak, ale mestá boli ochotné aj napriek tomu pomáhať 

https://aopp.sk/poradna/docasna-praceneschopnost-narok-na-nemocenske-osetrovne-aktualne-informacie-v-suvislosti-s-koronavirusom
https://aopp.sk/poradna/docasna-praceneschopnost-narok-na-nemocenske-osetrovne-aktualne-informacie-v-suvislosti-s-koronavirusom
https://aopp.sk/clanok/nezabudajme-v-tychto-dnoch-na-tych-najzranitenejsich-na-chronickych-pacientov
https://aopp.sk/clanok/nezabudajme-v-tychto-dnoch-na-tych-najzranitenejsich-na-chronickych-pacientov
https://aopp.sk/clanok/ako-postupovat-pred-zubnym-osetrenim-komora-zubnych-lekarov-radi-pacientom?fbclid=IwAR09yyXikcvf%20nt6wST9HYZ0i1MMUlhXn194DO3Dd1zGKMxW8zgoKhHgyiI
https://aopp.sk/clanok/ako-postupovat-pred-zubnym-osetrenim-komora-zubnych-lekarov-radi-pacientom?fbclid=IwAR09yyXikcvf%20nt6wST9HYZ0i1MMUlhXn194DO3Dd1zGKMxW8zgoKhHgyiI
https://aopp.sk/clanok/vyhlasenie-pacientskych-organizacii-v-zastupeni-europskeho-pacientskeho-fora-epf-o-pandemii-covid-19?fbclid=IwAR3KCkeCY2BHXlnQbUVCEW9UtHiCsxqtaXa28Mps49zwn8qopKYUD9wNDEc
https://aopp.sk/clanok/vyhlasenie-pacientskych-organizacii-v-zastupeni-europskeho-pacientskeho-fora-epf-o-pandemii-covid-19?fbclid=IwAR3KCkeCY2BHXlnQbUVCEW9UtHiCsxqtaXa28Mps49zwn8qopKYUD9wNDEc
https://aopp.sk/clanok/vyhlasenie-pacientskych-organizacii-v-zastupeni-europskeho-pacientskeho-fora-epf-o-pandemii-covid-19?fbclid=IwAR3KCkeCY2BHXlnQbUVCEW9UtHiCsxqtaXa28Mps49zwn8qopKYUD9wNDEc
https://aopp.sk/clanok/pacienti-respektujme-lekarnikov
https://www.aopp.sk/poradna/chronicki-pacienti-koronavirus-ako-dalej-s-liecbou
https://aopp.sk/poradna/koronavirus-aktualne-informacie-prijate-opatrenia
https://aopp.sk/poradna/koronavirus-aktualne-informacie-prijate-opatrenia


o v apríli 2020 zrealizovaný prieskum AOPP – dostupnosť zdravotnej starostlivosti : 
https://aopp.sk/clanok/zhorsenie-dostupnosti-zdravotnej-starostlivosti-v-dosledku-koronavirusu-
pocitila-az-tretina-slovakov 

o účasť na rokovaní v NR SR  k príprave zmien v liekovej politike( ML,  DT)  
o aj na základe požiadaviek AOPP boli pripravené a schválené metodické usmernenia pre 

jednotlivé medicínske odbory: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 
o spolupráca s odbornými organizáciami v zdravotníctve v rámci hľadania riešení pre pacientov 

počas mimoriadnej situácie COVID-19 
o  Anketa- dostupnosť zdravotnej starostlivosti: 

https://aopp.sk/?fbclid=IwAR3ZRjHgHLoLg69zWdkPJSve26xeKB7qkaz4_3JrSBy-SBY7ynOgf_Sm4FE 
o Pandenický plán bol zverejnený na:  file:///C:/Users/42191/Downloads/pandemicky-plan-pre-

pripad-pandemie-v-slovenskej-republike%20(2).pdf 
 

 
Projekt AOPP - EPF „EUPATI – Pacient a liek 

o zodpovední – Tomek Dominik, Balážová Petra 
o projekt pokračuje od januára 2020 bez  Petry Balážovej  
o Na SZÚ sú organizované vzdelávacie semináre pre pacientov 
o Projekt pokračuje vo virtuálnej forme 
 
 

Projekt „Lieky s rozumom" 
o zodpovední – Lévyová Mária, Marčan Peter  
o Viac na: https://www.liekysrozumom.sk/ 

o pokračuje už štvrtý rok aj vďaka podpore MZ SR a spolupráci s odborníkmi 
 
Projekt „Legislatívna komisia“ 
 

• zodpovední: Lévyová Mária, predsedníctvo AOPP 

• projekt spustený v júni 2018 - pokračuje aj v r.2020 

• štatút Legislatívnej komisie - predseda Lévyová Mária, od mája 2020 podpredseda advokát 
JUDr. Dominik Okenica z advokátskej kancelárie Okenica Šula&CO (nahradil predchádzajúceho 
podpredsedu pána Mgr. Michala Šulu), členovia – predsedníctvo AOPP, AIFP a hostia prizývaní 
podľa potrieb  

• pravidelné zasadnutia za účelom diskusii o legislatívnych návrhoch, aktuálnych zmenách 
v právnych predpisoch, 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.  
 
Z činnosti legislatívnej komisie:  

o stratifikácia lôžok – v novembri 2019 bol návrh stiahnutý vládou z posledného zasadnutia 
parlamentu pred parlamentnými voľbami. Rovnako bol stiahnutý návrh zmien v oblasti 
následnej dlhodobej starostlivosti v rámci návrhov novely zákona č. 576/2004 Z.z. – indikátory 
kvality, audity, dlhodobá starostlivosť, financovanie návrhov- návrh pripomienkovaný v MPK 

o schválený návrh o ošetrovnom pre príbuzných. 90dní môžu poberať 55% zo mzdy- iba to 
ostalo zo zámeru prípravy a schválenia zákona o dlhodobej starostlivosti.  

o časť v rámci novely zákona 576/2004 Z.z. schválená vládou a posunutá do NR SR na 
prerokovanie (12.9.2019 ministerka požiadala NR SR o stiahnutie návrhu) 
Tlačová beseda na MZ SR k stratifikácii nemocničnej starostlivosti- účasť Ministerka Andrea Kalavská, 
Martin Smatana riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR, Michal Štofko riaditeľ odboru stratégie IZP 
MZ SR, neurochirurg Bruno Rudinský, kardiológ Robert Hatala, gynekológ Pavol Žúbor a ďalší odborníci 

https://aopp.sk/clanok/zhorsenie-dostupnosti-zdravotnej-starostlivosti-v-dosledku-koronavirusu-pocitila-az-tretina-slovakov
https://aopp.sk/clanok/zhorsenie-dostupnosti-zdravotnej-starostlivosti-v-dosledku-koronavirusu-pocitila-az-tretina-slovakov
https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19
https://aopp.sk/?fbclid=IwAR3ZRjHgHLoLg69zWdkPJSve26xeKB7qkaz4_3JrSBy-SBY7ynOgf_Sm4FE
https://www.liekysrozumom.sk/


hovorili o stratifikácii, teda o reforme nemocníc z pohľadu odborníkov a za  pacientov prezidentka AOPP. 
Viac na: https://www.ta3.com/clanok/1163673/tb-a-kalavskej-a-odbornikov-z-oblasti-zdravotnictva-o-
stratifikacii-nemocnic.html 

• bezpečnosť pacienta – Vyhláška MZ SR - vznesené pripomienky v MPK  doručené členským 
organizáciam 

• Zmeny v liekovej politike – Vyhláška MZ SR č. 435/2011 Z.z.- návrh opakovane 
pripomienkovaný v MPK 
o spracúvanie  pripomienok k novelám právnych predpisov- príprava podkladov na TB 

8.10.2019 k revízii úhrad cien liekov - ML, DT, ĽP( Ľubica Pilková)  v spolupráci s členskými, 
dotknutými organizáciami  

•  diskusia k pripravovanej  novele zákona č. 362/2011 Z. z.; č. 363/2011 Z. z. a vyhlášky MZ SR 
č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva 
o Revízia úhrad cien liekov – nerovnaké podmienky, tj malo by skončiť referencovanie 

úhrad každého ¼ roka. Prejsť na Euripid (referencovanie raz za dva roky) 
o Po rokovaniach na pôde MZ SR a udelení ministerských výnimiek nedôjde od 01.01.2020 

k nárastu doplatkov za lieky v jednotlivých skupinách 
o Vo vyhláške 435 pridali 200 úhradových skupín – mnohé chyby, napr. nezodpovedajú 

dávkovaniu 
o zákon č. 363/2011 Z. z. – fixný doplatok  - z 5% na 3%- dočasná legislatívna úprava, ktorá 

mala zamedziť enormnému nárastu doplatkov za lieky v jednotlivých úhradových 
skupinách. Legislatívna úprava by mala byť platná do konca kalendárneho roka, počas 
pandémie,  kým sa neprijmú legislatívne zmeny v oblasti liekovej politiky a revízie úhrad. 
Iniciátorom návrhu bolo MZ a predsedníctvo  AOPP návrh podporilo po rokovaní 
s ministrom, MZ a na základe následného prerokovania na mimoriadnom zasadnutí 
predsedníctva   

o 19.06.2020 - stretnutie na pôde AOPP so zástupcami AIFP, Genas a AOPP na základe 
pozvania prezidentky a viceprezidenta AOPP k novele zákona č. 363/2011 Z. z. – fixný 
doplatok  

• Novela zákona č. 581/2004 Z.z., novela zákona č. 580/2004 Z.z.- vznesené pripomienky v rámci 
MPK, pripomienky doručené členským organizáciam 

• Počas núdzového stavu zmeny zákonov prijíma vláda a následne  schvaľuje parlament, nie je 
možné ich pripomienkovať verejnosťou v rámci MPK  
 

 Pokračovanie projektu vzdelávania pacientov- II. cyklus vzdelávacej aktivity Zdravotníctvo, právne 

predpisy, ekonomika a dostupnosť liečby a liekov: 

dostupnosť liečby a liekov je odborný vzdelávací cyklus, ktorého cieľom je objasniť procesy, ktorými sa 

zdravotná starostlivosť vrátane liekov dostáva k pacientovi. Vysvetľuje, aké úkony vedú k dostupnosti 

liečby. Vybraným predstaviteľom pacientskych organizácií, ktorí majú ambíciu podieľať sa na 

systémovom zlepšení postavenia a vplyvu pacienta na Slovensku, ukazuje legislatívu, cenotvorbu aj 

systém hradenia, úlohy jednotlivých hráčov v zdravotníckom sektore. Renomovaní ekonómovia 

vysvetľujú princípy tvorby a rozdeľovania ekonomických zdrojov, aké limity majú verejné zdroje v 

zdravotníctve a akú úlohu môže zohrať pacient pri rozdeľovaní zdrojov. 

Kurz pripravili odborníci v rámci Európskej akadémia vzdelávania pacientov EUPATI, pedagógovia zo 

Slovenskej akadémie vzdelaného pacienta na Slovenskej zdravotníckej univerzite a ďalší odborníci zo 

súkromných aj verejných inštitúcií. V lektorskom zbore sú lekári, farmaceuti, ekonómovia, výskumní a 

pedagogickí pracovníci, právnici, sociálni pracovníci aj sestry a iní odborníci. 

Kurz pozostáva z klasických prednášok, interaktívnych workshopov a záverečnej práce. Kurz je 

ukončený obhajobou záverečnej seminárnej práce študenta a slávnostným odovzdaním 

absolventského certifikátu. 

https://www.ta3.com/clanok/1163673/tb-a-kalavskej-a-odbornikov-z-oblasti-zdravotnictva-o-stratifikacii-nemocnic.html
https://www.ta3.com/clanok/1163673/tb-a-kalavskej-a-odbornikov-z-oblasti-zdravotnictva-o-stratifikacii-nemocnic.html


Po absolvovaní tohto vzdelávacieho kurzu majú študenti príležitosť: 

• Byť lídrom v aktivitách pacientskych organizácií 

• V spolupráci s Asociáciou na ochranu práv pacientov byť relevantným partnerom v diskusiách 

so štátnymi a verejnými inštitúciami 

• Poskytovať konzultácie pre štátnu a verejnú správu, farmaceutické a iné spoločnosti 

• Zapojiť sa do nášho lektorského zboru 

 

3. Celoslovenská pacientska konferencia AOPP  

Tretia celoslovenská pacientska konferencia sa konala pod záštitou ministerky zdravotníctva doc. 

MUDr. Andrei Kalavskej a rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Petra Šimka CSc. sa 

zamerala na panelové diskusie k téme „Partneri pre zdravie“ „Partneri pre zmeny“.   Diskusie boli 

z rôznych oblastí, ako sú napr. zdravotné poisťovne ako partner pacienta, predstavili sme moderné 

trendy v zdravotníctve, dotkli sme sa témy farmakológie, ambulantnej starostlivosti, štandardných 

a diagnostických postupov, ako aj včasnej intervencie.  

V rámci Tretej celoslovenskej pacientskej konferencie ocenili naše pacientske organizácie výnimočných 

lekárov a sestry, ktorí svojou prácou, nasadením, empatiou a starostlivosťou nad rámec pracovných 

povinností pomáhajú pacientom v ťažkých chvíľach či pri prekonávaní závažných a chronických 

ochorení. Ocenenie „Môj lekár“ a „Moja sestra“ prebrali z rúk ministerky zdravotníctva Andrey 

Kalavskej a prezidentky AOPP Márie Lévyovej desiati lekári a desať sestier z celého Slovenska. Na Tretej 

celoslovenskej pacientskej konferencii sme prvýkrát udelili Cenu verejnosti „Naj lekár“ „Naj sestra“ 

jednému lekárovi a jednej sestre.  

Viac tu:  https://aopp.sk/clanok/aopp-prvykrat-odovzdavalo-ocenenie-moj-lekar-moja-sestra-aj-na-

zaklade-hlasovania-sirokej-verejnosti  

Príprava 4. Celoslovenskej pacientskej konferencie AOPP  

Termín: 20.11.2020 - onlline 
Miesto konania: online prenos konferencie 
Téma konferencie: Bezpečnosť pacienta 
Konferencia sa bude konať pod záštitou ministra zdravotníctva SR MUDr. Mareka Krajčího  
Forma: online prednášky/ prezentácie 
Spíkri: MZ SR, nemocnice, poisťovne, partneri   
 

Program: 

• 1.blok – bezpečnosť pacienta 

• 2.blok – Lieky a bezpečnosť pacienta 

• 3.blok – lieková politika 
• 4.blok – zdravotno - sociálna starostlivosť- dlhodobá starostlivosť  

• 5.blok – pacientske organizácie z pohľadu bezpečnosti pacienta 

 
Komisia  „Štandardné diagnostické a terapeutické postupy – MZ SR 

• zodpovedná: Lévyová Mária 

• zastúpenie za AOPP v komisii ŠDTP 
Viac na: https://www.standardnepostupy.sk/standardne-postupy-v-zdravotnictve/ 
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Projekt  „AOPP pozorovateľ v kategorizačných komisiách – MZ“ 

• Zodpovedný – Tomek Dominik – bude súvisieť aj s budovaním kapacít zamerané na prípravu 
zástupcov do komisií. Vedenie projektu – DT( ML, DT- účasť ako pozorovatelia v dvoch KK) 

 
Projekt „Podpora strešných pacientskych organizácii“ – ÚSV ROS 

• zodpovedná: Lévyová Mária - sektorová rada pre zdravotníctvo zriadená ÚSV ROS 

• zapojené boli aj členské organizácie prostredníctvom dotazníka k výskumu socio-

ekonomického prínosu neziskového sektora. O vyplnenie  dotazníka sme požiadali aj členské 

organizácie.Viac:http://crystalresearch.sk/limesurvey/index.php/43214?token=pd0LeRo46AQfpAJ&l

ang=sk  

•  projekt pokračuje aj  v roku 2020 
 

Projekt „Klinické skúšanie liekov“ – ŠÚKL 

• Zodpovední – Tomek Dominik, Lévyová Mária 

• bezplatná online poradňa na stránke AIFP 

• Viac na : http://www.aifp.sk/sk/klinicke-skusanie-liekov-online-poradna-klinickeho-skusania-
liekov/  

 

Ukončené projekty AOPP 
Národný projekt -  „Stratégia dlhodobej starostlivosti“ - projekt splnomocnenca vlády SR pre rozvoj 
mimovládnych organizácií – za AOPP 

• zodpovedné – Lévyová Mária, Valčeková Helena  

• Semináre k stratégii LTC sa konali:  BB – február 2019, BA – marec 2019, KE – apríl 2019 
Viac na : https://aopp.sk/clanok/strategia-dlhodobej-starostlivosti-co-odznelo-na-seminaroch 

• záverečná konferencia sa konala v Bratislave dňa 04.06.2019. O dlhodobej starostlivosti na nej 
diskutovala odborná verejnosť v zastúpení MPSVaR, MZ SR, NR SR a laická verejnosť 
v zastúpení členských organizácií AOPP.  
viac na: https://aopp.sk/clanok/odbornici-diskutovali-o-smerovani-dlhodobej-starostlivosti-
na-slovensku  

•  V auguste 2019 dokončenie Stratégie LTC – publikácia dostupná na: 
https://aopp.sk/clanok/ministerstvo-zdravotnictva-zverejnilo-strategiu-dlhodobej-
starostlivosti 

•  ukončenie projektu - 30.08.2019 

• naďalej prebieha monitoring  pokračovania projektu ÚSV ROS- vyplýva z úloh v PVV prepojenie 
dlhodobej starostlivosti 

• Lévyová je členkou pracovnej skupiny na MZ, ktorú vedie štátny tajomník Dr. Stachura  
 

Nové projekty v r. 2019 - 2020 
• apríl 2019 – AOPP vydáva pre svojich členov pravidelne každý mesiac Newsletter 

• marec 2020 – spustená kampaň na podporu AOPP 2% z dane 

• Personálna a finančná stabilita AOPP 
o je potrebné legislatívne ukotviť a zabezpečiť stabilné a transparentné financovanie strešnej 

pacientskej platformy a  pacientskych organizácií (Holandský model) 
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Ďalšie aktivity 

         Spolupráca s MZ SR:  

• Odbor liekovej politiky MZ SR - pracovné stretnutie k revízii úhrad cien liekov (ML, DT, ĽP) za 
účasti zástupcov zdravotných poisťovní a odborníkov v oblasti diabetológie- september 2019 

• Účasť prezidentky v novembri 2019, odborníkov lekárov, ktorý pracovali na príprave 
stratifikácie nemocníc a zástupcov SLK na diskusii o stratifikácii nemocníc. Počas rokovania 
nedošlo k dohode, následne sa konala na MZ  tlačová beseda 
Viac na: https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/ministerka-kalavska-nepresvedcila-komoru-
lekarov-o-stratifikacii/ 

                Programové priority pre zdravotníctvo AOPP   
• oslovenie politických strán pred voľbami do NR SR a doručenie programových priorít  
• AOPP po voľbách oslovila lídrov víťazných politických strán 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 

                Programové vyhlásenie vlády: 
• Pracovné stretnutie prezidentky a viceprezidenta so štátnou tajomníčkou MZ SR pred 

prípravou PVV pre oblasť zdravotníctva :  
https://aopp.sk/clanok/aopp-diskutovalo-na-ministerstve-zdravotnictva-o-prioritach-
potrebach-pacientov  

• 19. apríla 2020 schválila Vláda SR programové vyhlásenie na roky 2020 až 2024 
priority vlády sú smerom k pacientom sú vo veľkej miere pozitívne. 
na:https://aopp.sk/clanok/programove-vyhlasenie-vlady-sr-vyzera-pre-pacientov-subne 

 
Programové vyhlásenie vlády 
Programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024 pre oblasť zdravotníctva bolo pripomienkované 
členmi predsedníctva AOPP. Komentáre AOPP boli doručené štátnej tajomníčke MZ a rovnako boli 
vyzvaní aj členovia AOPP, aby sa zapojili v rámci participácie do procesov o ktoré majú záujem na 
základe  jednotlivých  bodov PVV.  Príprava ďalších postupov bude prerokovaná na pôde MZ.  

o reforma ambulantnej starostlivosti, urgentnej starostlivosti, nemocničnej siete. AOPP 
navrhuje zlúčenie dvoch rezortov - Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva práce, 
sociálnych     veci a rodiny- odstránenie rezortizmu a zóny nejasnosti, prepojenie systémov, 
nastavenie financovania, zamedzenie plytvania zdrojmi- návrh je na dlhodobú úlohu 

o potreba zavedenia a sledovania  indikátorov kvality v oblasti poskytovania zdravotnej 
starostlivosti a liečby 

o pre naplnenie priorít pre pacientov je potrebné zintenzívniť prácu na Štandardných 
diagnostických a terapeutických postupoch (ŠDTP), kde je zahrnutý komplexný manažment 
pacienta a mal by stanovovať aj nárok pacientov  

o Vláda SR vytvorí pozíciu pacientskeho ombudsmana. Pacientskeho ombudsmana tu máme 
už 20 rokov  vo forme pacientskej platformy AOPP. Platforma AOPP združuje 47 pacientskych 
organizácii, ktoré zastupuje na všetkých úrovniach, poskytuje pacientom bezplatné 
poradenstvo- takmer dvadsať rokov AOPP supluje prácu pacientskeho ombudsmana  

o Vláda SR sa zasadí o podporu nezávislého financovania pacientskych organizácii.  AOPP víta  
snahy vlády na zabezpečenie financovanie pacientskych organizácií, ale je potrebné určiť 
jednotné pravidlá. Rovnako je potrebné legislatívne ukotviť a zabezpečiť stabilné a 
transparentné financovanie strešnej pacientskej platformy a  pacientskych organizácií 
(Holandský model) na základe zákona ( návrh bol predložený MZ SR) 

o Vláda SR umožní občanom voľbu pripoistenia 
o Reforma zdravotného poistenia 

- zavedenie nových povinných a/aj dobrovoľných poistných produktov musí byť 
spojený s   prijatím jasných pravidiel 
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o Ak súčasný systém zdravotných poisťovní po analýze nebude prinášať hodnotu 
pre pacienta a dosahovanie zdravotných celospoločenských cieľov, vláda SR 
zváži zavedenie unitárneho systému zdravotného poistenia. 

              
• Pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom MZ SR MUDr. Petrom Stachurom, Dr. med., MBA 

a zástupcami ANL, ANS k plánovaným zmenám v rámci predoperačných vyšetrení a zmien 
v informovanom súhlase pacienta. 

• MZ SR- prezidentka a viceprezident opakované pracovné stretnutia so štátnou tajomníčkou MZ SR 
JUDr. Ing. Janou Ježíkovou a riaditeľom Sekcie farmácie a liekovej politiky k návrhu na revíziu úhrad 
cien liekov, ktorý by mal byť platný od 1.10.2020. Ďalšou fázou, ktorá bude prebiehať čiastočne 
paralelne, bude príprava novely vyhláška 435/2011 

• Pracovné stretnutie riaditeľom Odboru agentúry HTA -p.  Staňákom – hľadanie vzájomných 
foriem spolupráce v oblasti HTA za účasti  prezidentky a viceprezidenta AOPP  

• Pracovné stretnutie v auguste 2020  so štátnou tajomníčkou MZ – p. Ježikovou, generálnym 
riaditeľom Sekcia  farmácie a liekovej politiky- p Mrvom, riaditeľom Odboru agentúry HTA -p.  
Staňákom  ( závery zápisnica zo zasadnutia predsedníctva 25.8.2020).  

 

Komora MVO 
 

o definovanie nárokov  zástupcov komory 
o ciele Komory na rok 2019 a r. 2020 boli orientované na PVV  na zlepšenie  postavenia 

občianskych združení a profesionalizáciu činnosti komory MVO 
o kreovanie zástupcov cez ÚV SR pre rozvoj pre investície a informatizáciu spoločnosti 2020-

2030 a pripomienkovanie PVV pre občiansky sektor 
o rokovanie zamerané na  EŠIF v ďalšom programovom období 
o pravidelné dvojmesačné zasadnutia- príprava podkladov na rokovanie Rady Vlády pre MVO  
o Konferencia Orbis Civitates. 17.10. 2019 v Bratislave- organizátor Komora MVO , účasť aj 

členských pacientských organizácii. Výzva zverejnená na : https://aopp.sk/clanok/vyhlasenie-z-
celostatnej-konferencie-obcianskych-organizacii-orbis-civitates 

o Zastupovanie – ML 
 

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti  
 

o webinár  k projektu prieskumu MVO- zapojené do prieskumu aj členské organizácie AOPP 
o pracovné stretnutie k výskumu socio-ekonomického prínosu neziskového sektora. O 

vyplnenie  dotazníka sme požiadali aj členské organizácie. Viac na: 
http://crystalresearch.sk/limesurvey/index.php/43214?token=pd0LeRo46AQfpAJ&lang=sk 

o  dvojdňová záverečná konferencia na tému „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti tvorby 
participatívej tvorby verejných politík“ (ďalej NP PARTI).  

            Viac na:  https://aopp.sk/clanok/ucast-na-np-parti 
 
 

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

o 48 členov s hlasovacím právom  
o Komora za verejnú správu  19 členov  
o Komoru za mimovládne neziskové organizácie 29 členov ( aj AOPP- zastupunie ML, MV)  

o štrukturovanie zasadnutí rady vlády do troch blokov:  
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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 

o účasť AOPP v zastúpení prezidentky AOPP na zasadnutiach Rady vlády SR pre mimovládne 
neziskové organizácie 

o pokračuje v roku 2020 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  

 

Ďalšie aktivity 

• zorganizovanie okrúhleho stola v spolupráci s HPI  k potrebe dofinancovania a nastavenia 
stabilného financovania zdravotníctva  za účasti predstaviteľov štátnej správy, organizácii 
v zdravotníctve. – financovanie zdravotníctva za účasti zástupcov ZP, poskytovateľov- ANS, 
Zdravita, ZAP, všeobecné lekárstvo, SK MED, AIFP, laboratórne vyšetrovacie metódy, analytici, 
IZP. Účasť za AOPP prezidentka a Juraj Bok  
Viac na: https://www.teraz.sk/slovensko/sposob-financovania-zdravotnictva-treb/420363-

clanok.html 

• Konferencia SK MED( 20 výročie)- účasť v diskusnom paneli. Diskusie sa zúčastnili viceprezident 
AOPP Richard Fides (RF) ,  za SLOVILCO  Eva Benžová, za   SSOOR Beáta Greš Halasz 
Viac na: https://aopp.sk/clanok/v-bratislave-sa-diskutovalo-o-dostupnosti-medicinskych-technologii-

perspektive-pacientov-na-slovensku 

    
 

Činnosť členov predsedníctva AOPP 

Činnosť prezidentky AOPP – Márie Lévyovej 

• účasť prezidentky na odbornom podujatí Market Access- organizátor viceprezident DT 

• účasť prezidentky na sprievodnom podujatí pri príležitosti  celosvetového dňa Reumatizmu, 
ktorý zorganizovala Liga proti reumatizmu v Piešťanoch. Viac na: https://aopp.sk/clanok/svetovy-

den-reumatizmu-2019-v-piestanoch 
• Liga zdravia Slovensko o.z. zorganizovalo 16. 10.  2019 v Trnave  prednáškové popoludnie- aktivna 

účasť prezidentky. Viac na: https://aopp.sk/clanok/prednaskove-popoludnie-v-trnave-o-obezite-
imunite-kostiach-aj-dlhodobej-starostlivosti 

• účasť prezidentky a viceprezidenta DT na konferencii ZDN – v r. 2019 a v r. 2020 

• účasť na 3.Výročnej multidisciplinárnej konferencie, ktorú októbri 2019, ktorú  zorganizovalo 
MZ SR, ktorej  sa zúčastnil aj  viceprezident AOPP e. Viac na: https://aopp.sk/clanok/do-diskusie-

o-prinose-standardnych-diagnostickych-terapeutickych-postupov-sa-zapojili-aj-zastupcovia-pacientov 

•  účasť v Košiciach  na   Medzinárodnej konferencii, ktorú zorganizovala LF UPJŠ diskutovalo sa   
o stave a zlepšovaní zdravia a kvality zdravotnej a sociálnej starostlivosti v Európe aj na 
Slovensku. Na diskúsii sa zúčastnili  experti WHO, Európskej asociácie verejného zdravia 
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(EUPHA), Európskej komisie a ďalší slovenskí odborníci. Prezidentka predstavila projekty, na 
ktorých ako strešná pacientska organizácia v záujme pacientov pracujú.  
Viac na: https://aopp.sk/clanok/boj-s-chronickymi-chorobami-si-vyzaduje-spojenie-zdravotnej-

socialnej-starostlivosti 
• účasť prezidentky na diskusii PS/ Nova na programe pre zdravotníctvo-  otázky orientované na 

financovanie zdravotníctva, zlepšenie postavenia pacientov, nárok a manažment  pacientov, 
ochranu práv pacientov.  

• Účasť prezidentky a viceprezidenta AOPP DT na seminári Crohn Clubu SR, priblíženie činnosti  
a projektov AOPP  

• Účasť na konferencii Moderné zdravotníctvo, ktorú organizovala spoločnosť DATALAN.  
Viac na : http://www.modernezdravotnictvo.sk/ 

• Pracovné stretnutie s predsedníčkou OZ Viaticus - spolupráca na príprave celoslovenskej 
konferencie. Viac o združení: http://www.viaticus.sk/ 

• Okrúhly stôl na tému – zdravé a dôstojné stárnutie: https://aopp.sk/clanok/politici-diskutovali-s-

verejnostou-o-dostojnej-starobe-na 

slovensku?fbclid=IwAR1WvtwJa6skWHz1ZXv3gtJQawetqYN9PIK1STqkuKiDlQQLRe_3smE2tx0 

• Pozvanie ZdN - účasť  na diskusiu s perspektívnymi ministrami zdravotníctva. Bola to zaujímavá a 

podnetná diskusia aj o nás pacientoch.  

Viac na: https://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/pripoistenie-predstavuje-dalsi-pilier-

financovania-systemu 

• Aktívna účasť na konferencii- Zraniteľní v digitálnom veku- prednáška na tému dlhodobej 

starostlivosti 

• Pod záštitou Americkej obchodnej komory v SR 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 

• Workshop pre pacientske organizácie, prednáška na tému aktivít AOPP počas koronakrízy a PVV 
pre oblasť zdravotníctva 

 
Činnosť viceprezidenta AOPP – Dominika Tomeka 

 

• aktívna účasť na 3. Výročnej multidisciplinárnej konferencie k liečebno-diagnostickým 
postupom 

• účasť na edukačnom seminári Slovak Crohn Club  v Bratislave 

• príprava memoranda o financovaní zdravotníctva a potreby pacientov 

• osobné stretnutie s predstaviteľmi VšZP – revízia úhrad liekov 

• účasť na TB spolu s odborníkmi z oblasti imunológie – imunoterapia vhodná forma liečby pre 
pacientov s alergiami 

https://aopp.sk/clanok/boj-s-chronickymi-chorobami-si-vyzaduje-spojenie-zdravotnej-socialnej-starostlivosti
https://aopp.sk/clanok/boj-s-chronickymi-chorobami-si-vyzaduje-spojenie-zdravotnej-socialnej-starostlivosti
http://www.modernezdravotnictvo.sk/
http://www.viaticus.sk/
http://www.viaticus.sk/
https://aopp.sk/clanok/politici-diskutovali-s-verejnostou-o-dostojnej-starobe-na%20slovensku?fbclid=IwAR1WvtwJa6skWHz1ZXv3gtJQawetqYN9PIK1STqkuKiDlQQLRe_3smE2tx0
https://aopp.sk/clanok/politici-diskutovali-s-verejnostou-o-dostojnej-starobe-na%20slovensku?fbclid=IwAR1WvtwJa6skWHz1ZXv3gtJQawetqYN9PIK1STqkuKiDlQQLRe_3smE2tx0
https://aopp.sk/clanok/politici-diskutovali-s-verejnostou-o-dostojnej-starobe-na%20slovensku?fbclid=IwAR1WvtwJa6skWHz1ZXv3gtJQawetqYN9PIK1STqkuKiDlQQLRe_3smE2tx0
https://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/pripoistenie-predstavuje-dalsi-pilier-financovania-systemu
https://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/pripoistenie-predstavuje-dalsi-pilier-financovania-systemu
https://aopp.sk/clanok/10-odporucani-pre-system-zdravotnictva-2030?fbclid=IwAR1ZQKoCHJ7yUCXkLmTndzfb4gIuWA7-4tS2jcl3vo2OhfIk5Ufuey63f0s
https://aopp.sk/clanok/10-odporucani-pre-system-zdravotnictva-2030?fbclid=IwAR1ZQKoCHJ7yUCXkLmTndzfb4gIuWA7-4tS2jcl3vo2OhfIk5Ufuey63f0s
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/nie-pacient-si-vybera-lekara-ale-lekar-pacientov-upozornuju-odbornici/?fbclid=IwAR08Qa2mf-4BildHzucFaP53agQarSb5krISOtBTU7Qx3iAewhbmZO9GdlA
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/nie-pacient-si-vybera-lekara-ale-lekar-pacientov-upozornuju-odbornici/?fbclid=IwAR08Qa2mf-4BildHzucFaP53agQarSb5krISOtBTU7Qx3iAewhbmZO9GdlA
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/nie-pacient-si-vybera-lekara-ale-lekar-pacientov-upozornuju-odbornici/?fbclid=IwAR08Qa2mf-4BildHzucFaP53agQarSb5krISOtBTU7Qx3iAewhbmZO9GdlA


• Okrúhly stôl ZdN- Atopická dermatitída – nákladovosť a efektivita zdravotnej starostlivosti 
FARMAKOEKONOMIKA NA SLOVENSKU XXXIX. - XIV. Slovenská a česká farmakoekonomická 
konferencia – „Pacient a jeho nová perspektíva v zdravotnej a liekovej politike“  

• Pracovné stretnutie s prof. PhDr. Róbert Babeľom, PhD., MBA- neliečenie a nesprávna liečba alergie 
• ANNUAL EPF general meeting a voľby nového vedenia EPF 
• stanoviská k revíziám a doplatkom na onkologické lieky. Systém určovania doplatkov v minulosti 

kritizovala aj AOPP. Upozornila na legislatívne nedostatky. "Opakovane to viedlo k vzniku 
takýchto prípadov vysokých doplatkov u najzraniteľnejších skupín pacientov vrátane 
onkologických, psychiatrických a podobne," zdôraznil viceprezident asociácie Dominik Tomek. 
Viac:https://aopp.sk/clanok/na-chaos-pri-liekoch-doplatili-
pacienti?fbclid=IwAR0lMlJQWY5bTXU0uVzFcC4L9pJQEiIyhtrG4F-sKnmR-j8PI4ZRVcD8wkg 

• príprava Market Access seminárov 

• účasť na diskusii a pripomienkovanie materiálu o liekovej politike SaS 

• analýza vyhlášky o úhradových skupinách 

• komunikácia s magistrátom Bratislavy – parkovacia politika a pacienti 

• stretnutia s analytikmi INESS 

• stretnutie s členmi American Chamber of commerce 

• analýzy volebných programov a potreby pacientov 

• účasť na sedeniach prípravného výboru „skupina pre HTA a farmakoekonomiku“ pri komisii 
MZ SR pre ŠDTP 

• príprava memoranda o financovaní zdravotníctva a potreby pacientov 

• osobné stretnutie s predstaviteľmi VšZP– revízia úhrad liekov- viceprezident AOPP 

• Okrúhly stôl ZdN- Atopická dermatitída– nákladovosť a efektivita zdravotnej starostlivosti 

• za AOPP člen redakčnej  časopisu Lekárnik 

 

 
Činnosť členky predsedníctva AOPP – Ľubice Pilkovej 
 

• práce na príprave projektu  - Chráň si svoj inzulín pokračujú ( jeseň 2019) 

• 3 časti projektu:  
o orientované na diabetikov 2. typu, prevencia diabetu, je to pre aktívnu 

kategóriu ľudí - médiá, zmeny životosprávy 
o  letáková forma 
o  informácie na webovej stránke projektu 

• partner AOPP, realizácia – Diabetikinfo 
 

  Činnosť člena predsedníctva AOPP – Juraja Boka 
 

•  venuje sa  analýze a potrebe schválenia vykonávacieho predpisu v rámci liečby na 
výnimky, ktorý absentuje 

 

https://aopp.sk/clanok/na-chaos-pri-liekoch-doplatili-pacienti?fbclid=IwAR0lMlJQWY5bTXU0uVzFcC4L9pJQEiIyhtrG4F-sKnmR-j8PI4ZRVcD8wkg
https://aopp.sk/clanok/na-chaos-pri-liekoch-doplatili-pacienti?fbclid=IwAR0lMlJQWY5bTXU0uVzFcC4L9pJQEiIyhtrG4F-sKnmR-j8PI4ZRVcD8wkg


 

 

 

 

Spolupráca so zahraničím 
 
Členstvo v EFP, členstvo v IAPO 
 
Keby sa dalo sem dať tie média.  
 

Členské poplatky za rok 2019 splatné k 31.09.2019 
 uhradené členské - 29 organizácii 

o  neuhradené členské – 18 organizácií 
o  výzva k úhrade členského- poplatku bola odoslaná dlžným organizáciám dňa 

10.12.2019. – Hely pozri sa na to 
o  predsedníctvu bol predložený zoznam organizácií, ktoré zaplatili členský poplatok 

a ktoré nezaplatili členský poplatok  
o  24.02.2020 Helena Valčeková(HV)  odoslala všetkým členským organizáciám faktúru za 

členské v AOPP splatné do 31.03.2020 
o  bolo zohľadnené posunutie úhrady členských poplatkov do ukončenia pandémia 

Nový členovia AOPP r. 2020  
o Občianske združenie Nezávislosť 
o Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou 

 
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 

 
 
 

 

 



Mediálna komunikácia   

• Brífing s novinármi po skončení celoslovenskej 
konferencie k dlhodobej starostlivosti 

• STV 1 – zmeny v očkovaní 

• STV 1- Ranné správy 17.06.2019 – diskusia 
o genetikách  

• Denník N - vyjadrenie k liečbe kubánskym liekom  

• Téma dňa TA3 -Stratifikácia nemocníc 

• Plus 1 deň - predčasné úmrtia a možnosti 
zníženia ich počtu 

• TA3 - resterelizácia zdravotníckych pomôcok 

• Teleráno Markíza - právo pacienta pri výbere 
poskytovateľa 

• HN - rozhovor k stratifikácii, financovaniu 
zdravotníctva, personálnemu obsadeniu,  
požiadavkám pacientov 

• APP DAY TV - rozhovor o stave nášho 
zdravotníctva, APP DAY TV - rozhovor o chrípke 
a očkovaní 

• RTvS - závislosť na voľno predajných liekoch 

• HN- Dlhodobá starostlivosť na Slovensku 

• SME Považie - vyjadrenie k možnému zrušeniu 
psychiatrického oddelenia v Považskej Bystrici  

• ZdN - vyjadrenie k stratifikácii lôžok a jej prínose 

• TV BA - očakávaný nárast poplatkov v ZSS 

• HN - prepojenie zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti  

• Rádio Vlna - nežiadúce účinky liekov z pohľadu 
pacienta a ich hlásene ŠÚKL  

• ZDN - odporúčania pre nového ministra 

• Nový čas - AOPP dvíha varovný prst 

• TA3 - Ako ovplyvnila situácia s Covid-19 
zdravotnú starostlivosť na Slovensku  

• odpovede na otázky k telemedicíne a e-
receptu do časopisu Lekárnik 

• HN - dostupnosť liekov počas koronakrízy a 
možné navyšovanie doplatkov a cien liekov, 
vyplývajúce zo zníženej dostupnosti 

• SME - zhoršenie dostupnosti liečby 

• ZdN - pacienti dostali do daru rúška 
• HN - zrušenie doplatkov za lieky 

• RTvS - rozhovor o výsledkoch prieskumu v rámci 
projektu „Lieky s rozumom“ 

• TA3 - následná starostlivosť  

• App-Day - stratifikácia lôžok a revízia úhrad cien 
liekov 

• TV Markíza - zmena zdravotnej poisťovne 
 

  

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, prípravy spojené s 3. a 4. 
celoslovenskou pacientskou konferenciou. 
 

Hospodárenie AOPP  
 
Správa o hospodárení AOPP za r. 2019 a návrh rozpočtu na r. 2020  budú doručené delegátom 

najneskôr deň pred konaním VZ – t.j. do 18.11.2020 

 

 

V Bratislave 18.11.2020                                                                                  PhDr. Mária Lévyová 

                                                                                                                            prezidentka AOPP 

 


