
Zápisnica 5/2021 

zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR 

 

Dátum: 8.07.2021 o 9:00   
Miesto: video hovor - skype 
Prítomní členovia Predsedníctva:, Mária Lévyová (ML), Ľubica Pilková (LP), Elena Marušáková(EM) 
Pozvaní: Katarína Gavalcová (KG) 

Ospravedlnení: Jarmila Fajnorová (JF), Dominik Tomek (DT), Juraj Bók (JB) 

Program:  

1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa 
3. Schválenie programu 
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 18.05.2021  
5. Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia 

predsedníctva 
6. Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného zasadnutia 

predsedníctva  
7. Informácie o príprave 5.Celoslovenskej pacientskej konferencie. Téma „ Práva pacientov“  
8. Projekty AOPP – schválené projekty predsedníctvom a ich realizácia, vyhodnotenie aktivít 

za prvý polrok 2021 
9. Diskusia 
10. Návrhy na uznesenia 
11. Schválenie uznesení 
12. Záver 

 
K bodu 1 
 Prezidentka AOPP Mária Lévyová privítala všetkých zúčastnených a skonštatovala, že Predsedníctvo 
AOPP je uznášaniaschopné, keďže sa zišlo v počte 3 (slovom traja).   
 
K bodu 2 
Za zapisovateľku bola schválená Katarína Gavalcová (KG) a za overovateľa Elena Marušáková(EM). 
 
K bodu 3 
Návrh programu zasadnutia Predsedníctva AOPP, ktorý bol predložený Máriou Lévyovou členom 
Predsedníctva AOPP v elektronickej forme a bol schválený všetkými prítomnými členmi Predsedníctva 
AOPP. 
 
K bodu 4 
Splnené uznesenia: 

A/1/4/2021  až A/6/4/2021    
 

Plní sa priebežne: 

A/4/1/2021,   A/7/4/2021, A/8/4/2021, A/9/4/2021, B/1/4/2021, B/2/4/2021   

                           
 

K bodu 5: 

• ML informovala Predsedníctvo o stave a čerpaní finančných prostriedkov na účtoch AOPP 
k 18.5.2021: 



o Stav na účte AOPP k 18.05.2021 vo výške 75 263,40 Eur. 
o Stav na účte Podpora vzdelávania členských organizácii 18.05.2021 vo výške 5 018,20 

Eur.  
 

K bodu 6: 

ML: 

o Projekt: Vzdelávanie pacientov o problematike odvrátiteľných úmrtí. AOPP v  spolupráci 
s Novartis- vytvorenie PAB zo zástupcov pacientskych organizácií, ktorého , cieľom je 
diskutovať o otázke vzdelávania pacientov v oblasti „odvrátiteľných úmrtí“. 25.3. 2021 (PAB) 
prvé stretnutie. V apríli – máji(e-learning tool’s).“ Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-
od-aopp/odvratitene-umrtia-ziskajte-uzitocne-informacie-vdaka-bezplatnemu-online-kurzu 
Rozhovor pre Slovenský rozhlas s výzvou, aby sa verejnosť zapojila do e- learningového 
vzdelávania 

o ÚSV ROS - rokovanie Odbornej projektovej rady k národnému projektu „Kvalitnejšie verejné 
politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“, ktorého súčasťou je 
prezentácia výsledkov výskumu MNO a OS a odporúčaní garantov jednotlivých sektorových 
rád. Participácia na projekte v rámci vytvárania satelitného účtu a vykázania prínosu 
pacientskych organizácii pre štátnu správu   Viac na : https://www.minv.sk/?ros_vyskum 
 Prezentácia a diskusia o výstupoch národného projektu „Výskum MNO a OS“, ktorá sa konala 
na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, so zameraním na spoluprácu medzi 
sektorom zdravia a sociálnych vecí.  

o RADA PARTNERSTVA PRE INTEGROVANÝ ÚZEMNÝ ROZVOJ BRATISLAVSKÉHO KRAJA NA ROKY 
2021-2027 3. Zasadnutie tematickej komisie pre Zdravotníctvo – doručené projekty zamerané 
na onkológiou. Je možné predkladať žiadosti o financovanie projektov do 15. septembra 2021.  

o  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) 

o  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 predpisov- Psychiatrických stacionárov v ktorých je potrebné 
doplniť sociálnych pracovníkov a špeciálnych pedagógov na základe ich zamerania. MPK 
nadrezortné pripomienky neakceptované. MZ neakceptovalo nadrezortné požiadavky na 
personálne obsadenie( špeciálny pedagóg, sociálny pracovník), pretože v prvom rade je 
potrebná zmena v zákone a následne to bude možné upraviť vo výnose o MTP vybavení ZZ.  
Oddelenie duševného zdravia na MZ zrušené  

o MPSVaR- online pracovné stretnutie k dlhodobej starostlivosti- vymenovanie za člena 
pracovnej skupiny štátnou tajomníčkou MPSVaR p. Gaborčakovou- finál stratégie doručený 
na pripomienkovanie( ML, EM)  

o  Komora MNO-  pravidelné zasadnutie k pripravovanej Koncepcii rozvoja občianskej 
spoločnosti na r. 2021-2030, pretože došlo k nezhodám medzi komorou a ÚSVROS. Komora 
navrhla návrh stiahnuť a prepracovať do konca r. 2021  

o  ÚSVROS- opakované online pracovné stretnutie s členmi Komory MNO k predloženej 
Koncepcii rozvoja občianskej spoločnosti na r. 2021-2030 do MPK a akčnému plánu plnenia 
jednotlivých návrhov do r. 2024 s cieľom dospieť k dohode, aj čo sa týka personálneho 
obsadenia ÚSVROS  a zriaďovateľa úradu ( MV, alebo Úrad vlády )   

o  Stretnutie s ministrom – AOPP bude  žiadať o stanovisko a riešenia ministra zdravotníctva, 
zdravotné poisťovne, poskytovateľov za akých podmienok vedia dobehnúť  ročný sklz 

https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/odvratitene-umrtia-ziskajte-uzitocne-informacie-vdaka-bezplatnemu-online-kurzu
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v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-
aopp/pacienti-sa-dohodli-s-ministrom-zdravotnictva-vladimirom-lengvarskym-na-spolupraci 

o  Udeľovanie štátnych vyznamenaní – pozvanie prezidentkou SR 
o  Účasť na okrúhlom stole MZ- k zákonu č.363/ 2011Z.z.  ( EM, DT)  

Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/aopp-na-ministerstve-zdravotnictva-k-
pripravovanej-novele-zakona-o-zlepseni-dostupnosti-inovativnych-
liekov?fbclid=IwAR3uRZZKjVBoTp1W2yeJuRI71OGgevjvgKu_F6jO6LHWW5s7mi4iS3b6Hdg 
FB- Ministerstvo zdravotníctva – 7.6.2021 

o 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-sa-
dohodli-na-spolupraci-so-slovenskym-narodnym-strediskom-pre-udske-prava 

O  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-ministrom-

zdravotnictva-vladimirom-lengvarskym-na-spolupraci 

o MZ SR- úvodne pracovné stretnutie k optimalizácii nemocníc za účasti zástupcov ANL, AŠN, 
ZAP, ASL, SLK, AKSaPA, zdravotných poisťovní a AOPP  

O  Účasť na konferencii Slovenskej Asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok. Ústrednou 
témou konferencie bolo hľadanie odpovedí na otázku "AKO ĎALEJ SLOVENSKÉ 
ZDRAVOTNÍCTVO?"  Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/aopp-na-
konferencii-ako-dalej-slovenske-zdravotnictvo 

O  Okrúhly stôl k inkontinencii. Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/odbornici-
pacienti-sa-venovali-problematike-inkontinencie  

O  Ochrana pred kybernetickými útokmi – účasť na online prezentácii ku  kybernetickej 
bezpečnosti v zdravotníctve, organizovala Americká ambasáda 

O  Aktívna  účasť na konferencii Inklúzia krok za krokom- organizátor OZ.Hans- členské združenie 
AOPP 

O  Spracovanie pripomienok k LP/2021/303 Návrh aktualizovaných Akčných plánov na roky 
2021-2025 Národného onkologického programu( pripomienky vypracovala MF- OZ Lymfoma)  

o  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)  

o MZ SR- pozvanie spolu s OZ Lymfoma na pracovné stretnutie k príprave pripomienok k zákonu 
o dobrovoľníctve (pripomienky vypracovala MF- OZ Lymfoma, pretože majú skúsenosti 
s dobrovoľníckou činnosťou) 

 
Médiá:  

o Slovensko podľa AOPP nemá záujem o inovatívnu liečbu ( EM, DT, ML)                                            
Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/slovensko-pod-aopp-nema-zaujem-o-
inovativnu-liecbu 

o Dámsky klub k  odloženej zdravotnej starostlivosti a súčasnej situácii v slovenskom 
zdravotníctve.  Viac na: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14057/276713#2432  

o  STV1 Správy- odložená zdravotná starostlivosť  
o  SRV1 Správy – očakávania pacientov od optimalizácie nemocníc 
o Týždeň - personálne obsadenie a odmeňovanie zdravotníkov   
o  STV 1- Správy a komentáre- zmeny v testovaní nezaočkovaných pacientov, COVID -pass   
o  Slovenský rozhlas- rozhovor k návrhu zákona o HTA 
o  ZdN- lieky na výnimky ( EM, ML) 
o  TA3 spravodajstvo- ako vnímajú pacienti dostupnosť zdravotnej starostlivosti po uvoľnení 

opatrení?   
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o Slovenský rozhlas – rozhovor k nezazmluvneniu integrovaného rehabilitačného zariadenia 
následnej a dlhodobej starostlivosti v zdravotníckom zariadení Mestská poliklinika Hlohovec 
s.r.o., a potrebe posilnenia dlhodobej starostlivosti    
 

      
DT:         

o Aktívna účasť a prezentácie za AOPP na vedeckej medzinárodnej konferencii   
Farmakoekonomika na Slovensku XLI.(DT, ML, EM)  

o Rozhovor pre časopis Lekárnik. Viac na: https://aopp.sk/clanky/clanky/nasi-politici-ich-
priority-nie-su-nastavene-tak-aby-konali-v-prospech-paciento 

o účasť na okrúhlom stole- očkovanie proti chrípke v lekárňach 
Viac na: https://spravy.rtvs.sk/2021/06/ockovanie-v-lekarnach-poziadavka-je-na-stole-
rezort-zdravotnictva-reaguje/?fbclid=IwAR3l7kv0GLvygG-
Pri5mfetrbtdpCNn5mx3TgiEZlc77VfK2E6J2ZoNeI0w 

o Účasť na diskusii k odvrátiteľným úmrtiam. Viac na: 
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/mieru-odvratitelnych-umrti-moze-znizit-
prevencia-slovensko-je-na-chvoste-europskych-
krajin/?fbclid=IwAR0nAcy1FsnGLvobJIzXziSF7XXoOrLiid5RsYpAc_V5dK0wrPFYeyZiIpg 

o Vizionári – účasť spolu s EM. Viac na: https://www.youtube.com/watch?v=h7jYcf_jHGs 
            
EM:  

o 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.“- odoslaný oslovujúci 
list poslancom, členom Výboru NR SR pre zdravotníctvo- TS 
Ďalšie aktivity k návrhu zákona HTA:  

- Pracovné stretnutie s p. Staňákom a pripomienkovanie upraveného zákona ML, MF na ktorom 
sme nedospeli k zhode 

- Trváme na tom, aby pri prepracovaní návrhu zákona boli prítomní aj zástupcovia pacientov 
a nami delegovaní odborníci na základe doručeného návrhu zákona, ktorý bol úplne odlišný od 
pôvodne predloženého zákona v MPK 

-  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-v-navrhu-

zakona-o-hta-viacero-nedostatkov-obratilo-sa-preto-na-poslancov-vyboru-nr-
sr?fbclid=IwAR2gJu32yl794aQKeUtX3FqPmKVCkt1PjGyIQS5nfxD54TUDmVcCYb2WeHM 

 
o Účasť na okrúhlych stoloch MZ- k zákonu č. 363/2011 Z.z. a  liečbe na výnimky , k optimalizácii 

nemocničnej siete 
o  Príprava pripomienok k paragrafovým zneniam zákona č. 363/2011 Z.z. ( interný materiál MZ 

SR)  
o Stanovisko a vyjadrenie pacientskej organizácie AOPP k ID 21808- liečba detí s epilepsiou  zo 

stanoviska „Hradená liečba sa môže indikovať ako prídavná terapia parciálnych záchvatov so 
sekundárne generalizovanými záchvatmi alebo bez nich u pacientov od dovŕšenia 4. rokov 
veku, u ktorých liečba základnými antiepileptikami je neúčinná alebo nedostatočne účinná.“  
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 K bodu 7: 

5. Celoslovenská pacientska konferencia – Téma 20 výročie AOPP „ Práva Pacientov“  
 

Predsedníctvu boli predložené : 

- rozpočet konferencie 
- oslovení partneri 
- program a spätné väzby 
- návrhy na ocenenia od členských organizácii 

 
o Predsedníctvo navrhlo stretnutie odbornej poroty na výber ocenení „ Môj lekár“ a „ Moja 

Sestra“ a ocenenia „ In memoriam“ v zložení  Glasa, Pilková, BB Zdravia- Mandžárová, 
Fajnorová, Fabianová na september 2021. 

o Predsedníctvo sa aktívne zapojí aj do oslovenia partnerov a do prípravy odbornej časti 
programu 

o ML, KG  telefonicky kontaktuje členov s výzvou na zaslanie návrhov na ocenenia. 
o Návrh programu konferencie pripravuje predsedníctvo AOPP.  
o Oslovujúce listy pre partnerov a prednášajúcich pripravila a odoslala kancelária AOPP- odozva 

zatiaľ nie je dostatočná  
o Kancelária pripravila a rozposlala informácie pre členov AOPP a žiadosti o doručenie návrhov 

na ocenenie „Môj lekár“ a „Moja sestra“ a na ocenenie In memoriam. 
Zodpovední: predsedníctvo AOPP, KG- pokračuje  

 
K bodu 8: 

Projekty na r. 2021 

Aktuálne projekty, ktoré sú realizované v súlade s harmonogramom (uzn. A/4/1/2021 
z 26.1.2021, bod 9)  

Zodpovední: predsedníctvo AOPP- pokračuje 
 

Poskytovanie štandardnej zdravotnej starostlivosti počas pandémie- odložené zdravotné výkony ( viď 

zápisnica z 18.5.2021). Téme sa venujú aj poskytovatelia  

 
Právna poradňa pacientom 
 

• Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti, 
zverejňovanie aktuálnych opatrení  ku COVID 19: https://aopp.sk/poradna/koronavirus-aktualne-
informacie-prijate-opatrenia 

• Počet žiadosti o právne poradenstvo od začiatku roka rapídne narástol. Za prvý polrok  dosiahol 
počet žiadosti 180 ( viac v prílohe nižšie).  

• Kancelária AOPP okrem právneho poradenstva zaznamenala aj zvýšený záujem o témy očkovania 
chronických pacientov, možnosti kontraindikácii chronických pacientov na očkovanie, 
znevýhodňovanie nezaočkovaných pacientov, diskriminačné riešenie zavedenia povinného 
testovania pri návšteve lekára alebo operačných zákrokov, ktoré si má hradiť pacient 

• Zodpovední:  ML, predsedníctvo AOPP - pokračuje 
 

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


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 )  

Zodpovední: predsedníctvo AOPP – pokračuje( viď činnosť členov predsedníctva AOPP)  
 
 

• Nový projekt realizovaný v spolupráci s odborníkmi, pacientskymi  organizáciami 
a podporovaný spoločnosťou Novartis. Aktivity v online prostredí- prednášky, e- learning  
zameraný na „Odvrátiteľné úmrtia: Získajte užitočné informácie vďaka bezplatnému online 
kurzu“  
Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/odvratitene-umrtia-ziskajte-uzitocne-
informacie-vdaka-bezplatnemu-online-kurzu 

 
 

AOOP 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( návrhy v novele zákona č. 363/ 2011 Z.z. iba pre 
pacientske organizácie, ktoré nemajú podporu financovania zo zdrojov farmaceutického 
priemyslu- bez podpory štátu a ponechania nezávislosti pacientskych organizácii(OZ) je tento 
návrh nerealizovateľný.  

• 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 - na základe potrieb pacientskych organizácii 

• Potrebné zintenzívniť spoluprácu s pacientskymi organizáciami, ktoré sú piliermi v oblasti  
činnosti AOPP pri napĺňaní cieľov   

Zodpovední: DT,  predsedníctvo AOPP 
 
Pripravovaný projekt: Návrh projektu 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 bude realizovaný v spolupráci 
s analytikmi a AOPP,  podporovaný UCB. Výsledky budú prezentované v médiách na odborných fórach. 

Zodpovední: EM,  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. V rámci projektu sú vyčlenené finančné 
prostriedky na vytvorenie fondu( z 2% z dani) v rámci rozpočtu AOPP 

- Zatiaľ požiadali o podporu OZ Lymfoma  
Zodpovední: ML,  predsedníctvo AOPP 



Poskytovanie štandardnej zdravotnej starostlivosti počas pandémie- odložené zdravotné výkony ( viď 
zápisnica z 18.5.2021). Téme sa venujú aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne 
aj média. Viac na: https://mediweb.hnonline.sk/spravy/2889684-nemocnice-hlasia-najvyssie-pocty-
pacientov-cakajucich-na-ortopedicke-operacie?fbclid=IwAR28G6q-0pJQZLp_dh8h-
fypTIN0smOtGZPAMdLEPyiLO-K-3FP_1FDxyE4 
https://aopp.sk/clanky/clanky/data-o-covide-naznacuju-ze-tisice-pacientov-netusia-o-svojej-
chorobe?fbclid=IwAR2D7_5RrXUjo9eAf04Ty3TzwEBm7hnTJT6_A_RwiLJ0ZWQvBgaSvNdQAwo 
Na to nadväzuje aj vzdelávací projekt pre pacientov „ Odvrátiteľné úmrtia“ aj Prieskum zameraný na 
dostupnosť zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19, ktorý bol realizovaný  jún- júl 2021 
Prieskum je 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. Pripravuje sa vyhodnotenie prieskumu a prezentovanie verejnosti.  

Zodpovední: DT,  predsedníctvo AOPP  
 

Projekt „Lieky s rozumom" 

• Pokračuje štvrtý rok.  
– podpora  projektu MZ skončila v marci, bude naďalej udržiavaný kvôli návštevnosti portálu 

verejnosťou a záujmu médií. Riešená možná podpora s AZP.  

 
Projekty MZ SR 
 

• Projekt „Štandardné diagnostické a terapeutické postupy – MZ“- pokračuje 
- Zasadnutia komisie sa konalo v júni 2021   

Zodpovedný: ML- pokračuje  

• Projekt „Postupov pre výkon prevencie (PpVP)- MZ SR- pokračuje 
- Zasadnutia komisie sa  konalo v júni 2021    
- predseda oboch  komisii, odborný garant Národného projektu, zástupca Odborného projektového 

tímu je prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP  
Zodpovedný: ML- pokračuje  
 
 
Projekty občiansky sektor- komora MVO, ÚSVROS 
 

• Projekt „ Výskum MVO“- ÚSVRO- participácia pacientskej platformy pri tvorbe zdravotníckych 
politík. Projekt pokračuje vytváraním satelitných účtov v rámci jednotlivých sektorových rád, 
ktorého cieľom je získať čo najviac informácii o prínose jednotlivých OZ a ich vnímanie 
kompetentnými ministerstvami.   
Zodpovedný: ML- pokračuje  

• Komora pre mimovládne neziskové organizácie. Pravidelné zasadnutia a spájanie v rámci 
podpory OZ- zníženie asignácie dane na 1,5%, v rámci dodržiavania občianskych práv 
v jednotlivých sektoroch. Príprava novej koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti ( činnosť 
ML)    

       Zastúpenie: ML, EM,   
 

• Rada vlády SR pre MNO ( kreovaná v rámci ÚSV ROS, predseda rady minister vnútra- 
členstvo)  Účasť na  25. zasadnutí Rady vlády SR pre MNO. Viac na: 
https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/aopp-na-zasadnuti-rady-vlady-sr-pre-
mimovladne-neziskove-organizacie 

https://mediweb.hnonline.sk/spravy/2889684-nemocnice-hlasia-najvyssie-pocty-pacientov-cakajucich-na-ortopedicke-operacie?fbclid=IwAR28G6q-0pJQZLp_dh8h-fypTIN0smOtGZPAMdLEPyiLO-K-3FP_1FDxyE4
https://mediweb.hnonline.sk/spravy/2889684-nemocnice-hlasia-najvyssie-pocty-pacientov-cakajucich-na-ortopedicke-operacie?fbclid=IwAR28G6q-0pJQZLp_dh8h-fypTIN0smOtGZPAMdLEPyiLO-K-3FP_1FDxyE4
https://mediweb.hnonline.sk/spravy/2889684-nemocnice-hlasia-najvyssie-pocty-pacientov-cakajucich-na-ortopedicke-operacie?fbclid=IwAR28G6q-0pJQZLp_dh8h-fypTIN0smOtGZPAMdLEPyiLO-K-3FP_1FDxyE4
https://aopp.sk/clanky/clanky/data-o-covide-naznacuju-ze-tisice-pacientov-netusia-o-svojej-chorobe?fbclid=IwAR2D7_5RrXUjo9eAf04Ty3TzwEBm7hnTJT6_A_RwiLJ0ZWQvBgaSvNdQAwo
https://aopp.sk/clanky/clanky/data-o-covide-naznacuju-ze-tisice-pacientov-netusia-o-svojej-chorobe?fbclid=IwAR2D7_5RrXUjo9eAf04Ty3TzwEBm7hnTJT6_A_RwiLJ0ZWQvBgaSvNdQAwo
https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/aopp-na-zasadnuti-rady-vlady-sr-pre-mimovladne-neziskove-organizacie
https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/aopp-na-zasadnuti-rady-vlady-sr-pre-mimovladne-neziskove-organizacie


 
Zastúpenie: ML, EM( menovanie pri zastupovaní)- pokračuje  

 
    VÚC Bratislava- tematická komisie Rady partnerstva „Zdravotníctvo“ 

• Príprava projektov rozvoj zdravotnej infraštruktúry na r. 2021-r.2027 
AOPP podalo návrh na projekt zameraný na správnu životosprávu, podporu očkovania 

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 

• Významné pamätné dni pre pacientov – fb. stránka ( v súlade s mesačným harmonogramom)  

• Technická úprava webovej stránky - bola zrealizovaná 

• 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 
 
Členstvo v medzinárodných  organizáciách 

EPF -    spolupráca, zastúpenie, komunikácia, preklady   
IAPO - spolupráca, zastúpenie, komunikácia, preklady 

Zodpovední :  predsedníctvo AOPP- pokračuje 
 

K bodu 9: 

- Prezidentka navrhuje  zlepšiť vzájomnú komunikáciu v rámci štruktúr AOPP a vyhnúť sa tak 
kontraproduktívnym spoluprácam, ktoré je potrebné prerokovať vopred a informovať sa 
navzájom 

- EM navrhuje, aby členovia AOPP, ktorí pripravujú pripomienky a návrhy v oblasti dostupnosti 
liekov, zdravotníckych pomôcok,  aby  ich vopred prekonzultovali s AOPP, v ich súčinnosti  
spracovali a vyhli sa tak kontraproduktívnemu vyjadreniu, ktoré by mohlo byť považované za 
komerciu,  

- EM navrhuje, aby sa členovia predsedníctva vzájomne informovali v aktivitách za AOPP, aby 

stretnutie či stanoviska neboli kontraproduktívne a nevzbudzovali  samotnú nedôveryhodnosť  

AOPP,  

- Prezidentka navrhla vrátiť sa k existujúcim formulárom žiadosti o použitie loga AOPP, EM 

potvrdzuje opodstatnenie písomnej formy žiadosť o použitie loga AOPP našich členov, 

- Prezidentka navrhla archivovať žiadosti o použitie loga AOPP od členov, ktorí požiadajú 

oficiálne cez žiadosť AOPP, 

- LP súhlasí s písomnou formou žiadosti o používanie loga AOPP našimi členmi, 



- Prezidentka ďalej navrhuje prípravu  realizácie projektov pre detských pacientov, pripraviť  

spoločný projekt telemedicína, duplicitné a zbytočné vyšetrenia sú rovnako vhodnou témou, 

pretože zaťažujú pacientov a zbytočne odčerpávajú zdroje v zdravotníctve, 

- Prezidentka informovala o zrušení oddelenia pre duševné zdravie na MZ, 

- Prezidentka poukázala na to, že MZ by malo vydať odborné štandardy  k očkovaniu pacientov 

s ohľadom ku kontraindikáciám  na základe, ktorých by odborný lekár posudzoval vhodnosť 

vakcinácie pacienta, pretože názory lekárov sa často rozchádzajú. K bezplatnému testovaniu 

pri zdravotných indikáciách by mal byť vydaný vykonávací predpis,  

- EM navrhla pre budúci rok realizácie projektu - vyšetrenia s rozumom, 

- EM navrhla pre pacientov zlepšiť vyšetrovanie – aby neboli zaťažovaní a zbytočne vykazované 

výkony  z dôvodov ako napr. že lekár nedostane pacienta na kontrolu ako vyžaduje poisťovňa, 

upresniť kde efekt vyšetrenie má a kde je zbytočné,  

- LP položila otázku, aká je možnosť aby AOPP bolo členom kategorizačnej komisie, 

- EM informovala, že AOPP prezentovalo požiadavku aby členov kategorizačnej komisie 

menovala pacientska organizácia, ktorá združuje viac pacientskych organizácii, 

- EM sa vyjadrila aj k optimalizácii – v štátnej kase nie sú peniaze a ostanú len nedokončené 

projekty a návrhy. EM poukázala na to, že sa nedoťahujú jestvujúce projekty a nezazmluvnia 

existujúce zariadenia, 

- EM prezentovala aj skúsenosť s názorom, že pacienti nedokážu vraj posúdiť jestvujúci stav 

podľa odborníka a opakovane aj p. Dvořák, že pacienti sú pasívni a nie sú informovaní 

a vzdelaní. Tu treba oponovať a jednoznačne zmeniť tento pohľad na pacienta. 

- LP poukázala na fakt, že zo skúseností vie, že niektorým lekárom nevyhovuje vzdelaný pacient, 

- EM ešte informovala, že ak žiada pacient o výnimku mali by byť pacienti súčinní aj pri odvolaní, 

ak sa nedostane vybraná liečba. V prípade, že sa rozhodne pacient trvať na danej liečbe 

a nevyberie si možnosť inej liečby, zo zákona je lekár povinný informovať pacienta. V prípade 

odvolaní ide pacientovi o jeho zdravie a je tu potrebná osveta o informovanom súhlase, ktorý 

je súčasťou zákona a práva pacienta, 

- Prezidentka poukázala na fakt, že pacient musí byť informovaný , že je nutné rozvinúť tému 

a osvetu o používaní informovaného  súhlasu pacientov, 

-  Prezidentka poukázala na to, že je potrebné zvážiť kroky, ktoré by podporili vakcinačnú 
kampaň aj v radoch zdravotníkov a širokej verejnosti, 

- Prezidentka informovala o pripravovaných aktivitách v auguste (VZ Šanca pre pečeň 
v Turčianskych Tepliciach)  a v septembri ( 2.-4. 9.2021, Festival kazuistík,  Nižná nad Oravou- 
ML, EM, DT), kde bude potrebné rátať s úhradou cestovných nákladov obdobne ako pri účasti 
v Košiciach v júni. Cestovné náklady sa uhrádzajú v súlade so schválenou Smernicou 
predsedníctva AOPP o úhrade cestovných nákladov, 

 

K bodu 10  

Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 08.06.2021   

 

 

A. Predsedníctvo schvaľuje  

A/1/5/2021 -    Návrh programu zasadnutia 
A/2/5/2021 -    KG za zapisovateľku zápisnice, za overovateľa Elenu Marušákovú (EM) 
A/3/5/2021 -    Program zasadnutia predsedníctva 
A/4/5/2021 - Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 18.05.2021  



A/5/5/2021 - Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia 
predsedníctva, návrh odmien členom predsedníctva 

A/6/5/2021 - Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva od posledného zasadnutia 
predsedníctva  

A/7/5/2021 - Informácie o príprave 5.Celoslovenskej pacientskej konferencie. Téma „ Práva 

pacientov“ 

A/8/5/2021 -  Projekty AOPP – realizáciu schválených projektov predsedníctvom za prvý polrok 2021  

a vyhodnotenie ich plnenia, aktivít a ich finančné krytie  

 
 
B. Predsedníctvo ukladá  

B/1/5/2021 – Kancelárii AOPP organizačne pokračovať v zabezpečení náležitosti spojené s prípravou  
5.Celoslovenskej pacientskej konferencie 

B/2/5/2021 - Pracovnej skupine poverenej predsedníctvom AOPP pokračovať v prípravách odborného 
program 5.Celoslovenskej pacientskej konferencie 

  
 

C.  Predsedníctvo berie na vedomie 

C/1/5/2021 – stav hospodárenia AOPP od 18.5.2021 do 8.7.2021 

C/2/5/2021 – činnosť členov predsedníctva AOPP 

C/3/5/2021 – realizáciu projektov od mája v r. 2021 

 

K bodu 13: 

Prítomní členovia predsedníctva AOPP počtom hlasov za 3, 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 septembri 2021. 
 
 

Predsedajúca:   Mária Lévyová 

Zapísala:   Katarína Gavalcová  

Dňa:    8.07.2021 

Overil:     Elena  Marušáková 

Dňa:      8.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA 

PRÁVNA PODPORA PRE PACIENTOV 
Občianske združenie 
Prešovská 346/39 
821 08 BRATISLAVA 

 

 Prehľad podnetov pacientov podaných v období od 1.1.2021 do 30.6.2021 

z hľadiska vecného obsahu 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
(vrátane kúpeľnej starostlivosti, práv pacientov, ...) 

        54                         

Podnety v súvislosti s COVID-19 (poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti, testovanie, očkovanie, rúška, hranice, ...) 

        84 

Etika zdravotníckych pracovníkov                                                                          4 

Lieky a zdravotnícke pomôcky                                                                             10 

Poplatky v zdravotníctve                                                                                           2 

Zdravotné poistenie            8 

Sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie          14 

Iné zameranie (napr. odškodnenie za poškodenie zdravia)             4 

Spolu (stav k 30.6.2021)         180 

 

V Bratislave  2.7.2021 

Vypracovala: JUDr. Strejčková 

 


