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Zápisnica 2/2023 
zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu a práv pacientov SR 

 
Dátum: 6.3. 2023 o 13:00 h   
miesto: online 

Prítomné členky Predsedníctva: Mária Lévyová (ML), Elena Marušáková (EM),  Dominik Tomek (DT),  
Pozvaní: Katarína Gavalcová (KG),  
Ospravedlnení: Miroslava Fövényes (MF, Veronika Ivančíková (VI) 
 

Program 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu  
3. Voľba zapisovateľa a overovateľa 
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 02.02.2023  
5. Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného 

zasadnutia predsedníctva 
6. Činnosť predsedníctva AOPP od  zasadnutia predsedníctva 02.02.2023 
7. Úlohy a ciele predsedníctva AOPP na r. 2023- kontrola plnenia úloh zverených 

členom predsedníctva 
8. Príprava Európskeho dňa práv pacientov 18.4.2023 
9. Príprava VZ AOPP 17.5.2023 – Hotel Nivy, Bratislava   
10. Príprava 7. Celoslovenskej pacientskej konferencie AOPP- 24.11.- 25.11.2023 – 

Hotel Bratislava, Bratislava   
11. Projekty AOPP – schválené predsedníctvom, ktoré pokračujú v r. 2023 
12. Diskusia 
13. Návrhy na uznesenia 
14. Schválenie uznesení 
15. Záver 

 
 
 
K bodu 1 - Otvorenie 
Prezidentka privítala členov predsedníctva na zasadnutí.  
 
K bodu 2 - Schválenie programu  
Návrh programu zasadnutia Predsedníctva AOPP bol predložený Máriou Lévyovou členom 
Predsedníctva AOPP v elektronickej forme a bol schválený všetkými prítomnými členmi Predsedníctva 
AOPP.  
 
K bodu 3 - Voľba zapisovateľa a overovateľa 
Za zapisovateľku bola schválená Katarína Gavalcová (KG) a za overovateľa Elena Marušáková (EM).  
 
K bodu 4 - Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 2.2.2023:  
 
Splnené uznesenia: 

A/1/1/2023 - A/14/1/2023, A/12/8/2022 
 
Plní sa priebežne: 

B/1/7/2022 – B/2/7/2022 , B/1/1/2023 - B/4/1/2023, A/15/1/2023, A/16/1/2023, A/17/1/2023 
 



strana 2 z 11 
 

K bodu 5 –- Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia 
predsedníctva: 

• ML informovala Predsedníctvo o stave a čerpaní finančných prostriedkov na účtoch AOPP 
k 2.02.2022   
o Stav na účte AOPP je vo výške 40 115,64  Eur. 
o  Stav na účte 2% z dani  (výnos z 2% z dane v r. 2022- 33 567,00  Eur.) 

 – 12 271, 80 Eur. ( úhrada faktúr, zmlúv  v súlade so zákonom o 2% z dani)  
Pohľadávky z úhrady členských – zo 49 členov k 1.2.2023  neuhradilo 10 členov členské za rok 2022. 
Kancelária zasielala vo februári upomienky a aj FA za členské za rok 2023 (členské za rok 2023 zatiaľ 
uhradilo zo 48 členov 15 členov 
 

Za minulý rok dlží členské 10 členov: 

OZ Hlas nášho srdca, Združ. pacientov s primárnou imunodeficienciou, OZ Migréna je choroba, OZ 
Únia pre zdravé srdce, Slovenská spoločnosť ošetrovania otvorených rán, Združenie občanov 
Slovenska postihnutých epilepsiou "AURA", Združenie sclerosis multiplex Nádej, OZ pac. s 
dermatolog. malignitami, Her klub Slovensko. 
 
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami – Komárno – zrušená organizácia, opomenuli nahlásiť a už 
vystavenú FA preto neuhradí. 
 

K bodu 6 - Činnosť predsedníctva AOPP od  zasadnutia predsedníctva 2.2.2023: 

• činnosť členov predsedníctva v oblasti legislatívy:  
o v NR SR boli schválené časti novely zákonov č. 580/2004, zákona č. 581/2004 Z. z. o 

zdravotných poisťovniach, zákona č. 540/2021 Z.z o kategorizácií ústavnej Z.z.  Ide o časti, 
ktoré neboli predložené v rámci MPK a zásadným spôsobom môžu ovplyvniť poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti ( časová dostupnosť) návrh upravuje podmienky cezhraničnej 
starostlivosti, poskytovanie starostlivosti v prípade neplatičov, prepoisťovanie. Odvody na 
zdravotné poistenie sa nedotknú nízkopríjmových skupín a nebudú sa platiť poplatky pri 
podávaní podnetov na ÚDZS.   

o viac na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/581/ 
               https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/580/vyhlasene_znenie.html 
 

o  Stále nevyšli vykonávacie predpisy k niektorým častiam zákona o štátnom rozpočte.. Na 
vyhlášku upravujúcu financovanie jednotlivých segmentov v zdravotníctve čaká celý sektor, už 
dlhšie ako dva mesiace.  
 

o novela zákona č. 362/2011 Z.z. platná od 1.12.2022. Návrh novely smeruje takmer 
k pôvodnému stavu predpisovania liekov, ktoré na základe poverenia špecialistom môže 
predpísať všeobecný lekár po vzájomnej dohode špecialistu a všeobecného lekára od 1.3.2023. 
Problémy s opakovaným receptom sme už nezaznamenávali ani v rámci e- receptu   

 Viac na : https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/362/ 
 

o ďalšie zmeny v právnych predpisoch o ktoré bol záujem aj v rámci právneho poradenstva sú 
uverejnené na: https://aopp.sk/pacient-vs-pravny-system 
 

o ešte pred schválením novely zákona č. 363/2011 Z.z. na to, že je  potrebné vyňať z návrhu 
zákona percentá , ktoré môžu zdravotné poisťovne použiť na úhradu výnimiek, čo nemusí 
stačiť na ich krytie. Zdravotné poisťovne,  už prestávajú schvaľovať lieky, pretože okrem 
nedostatku finančných zdrojov majú obavy, aby im postačili financie na výnimkové lieky do 
konca kalendárneho roka.  

                  Viac na: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-363 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/581/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/580/vyhlasene_znenie.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/362/
https://aopp.sk/pacient-vs-pravny-system
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-363
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o za pacientov AOPP posielala podnet, aby niektoré staršie a bežne používané onkologické lieky 

boli dostupné tak, ako vo zvyšku Európy. Náš návrh bol zamietnutý. (EM) V iniciatíve budeme 
pokračovať aj naďalej. Téme liekovej politiky sme sa venovali aj na stretnutí s ministrom 23.2. 
2023. Viac v časti ďalšia činnosť.  

 

• Ďalšia činnosť členov predsedníctva AOPP 
 

o ML sa 2. 2. 2023 zúčastnila na pracovnom stretnutí s poradcami prezidentky SR s pani Oľgou 
Gyarfášovou, s pánom Michal Novotom, s predstaviteľmi Slovenskej lekárskej komory (SLK) 
v zastúpení prezidenta Pavla Oravca, viceprezidenta Roberta Rolanda, členov rady komory a 
analytičky. 
 Viac na :  AOPP | Prezidentka AOPP sa zúčastnila stretnutia o adekvátnom financovaní 
ambulantnej starostlivosti 
 

o Stanovisko k návrhu AZP na vylúčenie niektorých dietetických potravín s kategorizácie pre 
Gastroenterologickú spoločnosť  SLS (EM)  
Podporné stanovisko AOPP  pre Slovenskú Gastroenterologickú spoločnosť   k návrhu AZP, 
ktoré   požaduje vyradenie všetkých kategorizovaných dietetických potravín z podskupiny 
V06CE Bezlepkové potraviny a suroviny, V06DF Dojčenská výživa pri prevencii a liečbe alergie 
na bielkoviny kravského mlieka a špecifických metabolických situácií a V06E - Enterálna výživa 
zo Zoznamu kategorizovaných dietetických potravín.  

 

o Stretnutie s ministrom zdravotníctva  Lengvarským 23.2.2023 
Viac na: https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/aopp-sa-stretlo-s-ministrom-   

zdravotnictva-nielen-kvoli-obavam-pacientov-z-dostupnosti-liekov  

 
o Komora MNO poslala prosbu otvoreného listu MNO  KOMOROU o podporu silného 

klimatického zákona. AOPP vyjadrilo podporu (EM) 
 

• Média: 
 

o Rozhovor s Miriam Šramovou „ Pacient je v úlohe žobráka a rukojemníka vlády“ ( ML) 
           Viac na: https://www.youtube.com/watch?v=dCTw1h3D1Pk 
 

o TV TA3 – diskusná relácia „ Prečo v lekárňach nie sú lieky“ (ML)  
o Viac:https://www.ta3.com/relacia/27397/preco-v-lekarnach-nie-su-

lieky?fbclid=IwAR2qZcI_N-cYrXIehPrtZppFkDlZq3wVmFDXcRZwyarEOj22evZzjAg0S-o 
 

o ML a EM prijali pozvanie televízie TA3 na konferenciu Slovenské zdravotníctvo v roku 2023, 
ktorá sa venovala aktuálnym problémom a témam nášho zdravotníctva. Celý priebeh 
konferencie si môžete pozrieť priamo na tejto stránke.  

o Viac na :  AOPP | Konferencia: Slovenské zdravotníctvo v roku 2023 
 

o Pravda stanovisko k vyradeniu dietetických potravín z kategorizácie (EM)  
Viac na: https://zdravie.pravda.sk/zdrava-vyziva/clanok/657121-onkopacientom-ci-
celiatikom-hrozi-ze-im-poistovne-nebudu-prispievat-na 
vyzivu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&fbclid=IwAR30VFns0ET
NovmbEMMM4bWHCjg7kofLL454L_5C_VansiIuqT2AjN-Z8i8 

 
o Slovenský rozhlas „ Poplatky v ambulanciách“ (ML)  

https://www.aopp.sk/clanky/default/prezidentka-aopp-sa-zucastnila-stretnutia-o-adekvatnom-financovani-ambulantnej-starostlivosti
https://www.aopp.sk/clanky/default/prezidentka-aopp-sa-zucastnila-stretnutia-o-adekvatnom-financovani-ambulantnej-starostlivosti
https://aopp.sk/clanky/informacie-od-aopp/aopp-sa-stretlo-s-ministrom-
https://www.youtube.com/watch?v=dCTw1h3D1Pk
https://www.aopp.sk/clanky/default/konferencia-slovenske-zdravotnictvo-v-roku-2023
https://zdravie.pravda.sk/zdrava-vyziva/clanok/657121-onkopacientom-ci-celiatikom-hrozi-ze-im-poistovne-nebudu-prispievat-na
https://zdravie.pravda.sk/zdrava-vyziva/clanok/657121-onkopacientom-ci-celiatikom-hrozi-ze-im-poistovne-nebudu-prispievat-na
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Viac na: https://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/318148/poplatky-v-
ambulanciach?fbclid=IwAR2xZ8ufRSEFZCVnYWYASlC9NF5wa2GI1dfDsD3cSZ9sCczY4KNZObgu
Fgo 

 
o Zdravotnícky denník- stanovisko k poslaneckému  návrhu prijímanie rodičov 

s hospitalizovanými deťmi( ML, EM)  
Viac:https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&
ID=1362  

o ZdN- lieky na výnimky, problémy s ich úhradami kvôli stanoveniu percenta v zákone (EM)  
Viac: https://mediweb.hnonline.sk/zdn/analyzy/96069967-zdravotne-poistovne-zatial-
nezamietli-ziadost-o-liek-na-vynimku-kvoli-limitu-v-zakone 

 
o Trend- rozhovor na tému liekov a možných doplatkov, nedostupnosti liekov na výnimky(ML)  

Viac: https://www.trend.sk/politika/ceny-liekov-mozu-rapidne-stupnut-ohrozene-su-aj-lieky-
vynimku-inovativne-lieky?itm_brand=trend&itm_template=other&itm_modul=topic-
articles&itm_position=3 
 

o ZdN- podporné stanovisko pre ANS k čerpaniu finančných zdrojov z Plánu obnovy (ML) 
Viac: https://aopp.sk/clanky/default/financie-z-planu-obnovy-potrebuju-aj-nemocnice-v-
regionoch  

 
 
K bodu  7: Úlohy a ciele predsedníctva AOPP na r. 2023- kontrola plnenia úloh zverených členom 
predsedníctva 

Rozdelenie úloh členov predsedníctva na r. 2023 

- Priority a ciele na r. 2023 - návrh pripravila MF a pripomienkovalo ich predsedníctvo, 
spolupracovníci. Predsedníctvo návrh schválilo online hlasovaním.  

Viac na: https://aopp.sk/co-robime/ciele-priority  
-  Následne po schválení  „Cieľov a priorít“  členovia predsedníctva, kancelária , spolupracovníci 

obdržali podrobný Harmonogram činnosti AOPP na r. 2023,  ktorý pripravila ML 
a pripomienkovalo ho  predsedníctvo a spolupracovníci. Ide o interný materiál predsedníctva, 
ktorého cieľom je rozdelenie úloh predsedníctva v rámci realizácie počas r. 2023 

-  Kvôli blížiacim sa parlamentným voľbám bol  DT poverený prípravou programových priorít 
pacientov. Pripravené priority vychádzajú z PVV končiacej vlády a je ich potrebné upraviť 
podľa aktuálneho legislatívneho stavu a doplniť o základne požiadavky pacientov, ktoré nie sú 
v dlhodobom horizonte splnené  

- Rozdelenie medzinárodnej spolupráce EPF,IAPO 
- Pravidelné vyhodnocovanie cieľov a harmonogramu    

      
Za plnenie zodpovední : predsedníctvo AOPP a kancelária AOPP, spolupracovníci  
 

 

K bodu 8: Príprava Európskeho dňa práv pacientov 18.4.2023  

- Žiadosť o prijatie predsedníctva AOPP a členských organizácii prezidentkou SR bola zaslaná, 
čakáme na vyjadrenie prezidentskej kancelárie koncom marca 2023 

- Vydanie TS – obsah apel na práva pacientov, nárast žiadosti o právne poradenstvo, odložená 
ZS, programové priority pacientov pred voľbami do NR SR  
 

zodpovední : predsedníctvo AOPP a kancelária AOPP, spolupracovníci 

 

https://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/318148/poplatky-v-ambulanciach?fbclid=IwAR2xZ8ufRSEFZCVnYWYASlC9NF5wa2GI1dfDsD3cSZ9sCczY4KNZObguFgo
https://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/318148/poplatky-v-ambulanciach?fbclid=IwAR2xZ8ufRSEFZCVnYWYASlC9NF5wa2GI1dfDsD3cSZ9sCczY4KNZObguFgo
https://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/318148/poplatky-v-ambulanciach?fbclid=IwAR2xZ8ufRSEFZCVnYWYASlC9NF5wa2GI1dfDsD3cSZ9sCczY4KNZObguFgo
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=1362
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=1362
https://mediweb.hnonline.sk/zdn/analyzy/96069967-zdravotne-poistovne-zatial-nezamietli-ziadost-o-liek-na-vynimku-kvoli-limitu-v-zakone
https://mediweb.hnonline.sk/zdn/analyzy/96069967-zdravotne-poistovne-zatial-nezamietli-ziadost-o-liek-na-vynimku-kvoli-limitu-v-zakone
https://www.trend.sk/politika/ceny-liekov-mozu-rapidne-stupnut-ohrozene-su-aj-lieky-vynimku-inovativne-lieky?itm_brand=trend&itm_template=other&itm_modul=topic-articles&itm_position=3
https://www.trend.sk/politika/ceny-liekov-mozu-rapidne-stupnut-ohrozene-su-aj-lieky-vynimku-inovativne-lieky?itm_brand=trend&itm_template=other&itm_modul=topic-articles&itm_position=3
https://www.trend.sk/politika/ceny-liekov-mozu-rapidne-stupnut-ohrozene-su-aj-lieky-vynimku-inovativne-lieky?itm_brand=trend&itm_template=other&itm_modul=topic-articles&itm_position=3
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K bodu 9: Príprava VZ AOPP 17.5.2023 – Hotel Nivy, Bratislava 

- Príprava programu – štandardný program a správa o činnosti bude členom odoslaná 
minimálne v dvojtýždňovom predstihu 

- Účtovná uzávierka a daňové priznanie za AOPP do konca marca 2023 
- Zasadnutie RK AOPP v mesiacoch apríl, prípadne začiatkom mája  
- Druhá časť VZ od 13:00 diskusia s politikmi k programovým prioritám AOPP a požiadavkám 

pacientom názov“ Zdravotníctvo orientované na pacienta“ - pozvánka osobitne a pozvanie 
zástupcov pacientov, aj partnerov, spolupracovníkov. Oslovenie partnerov so žiadosťou 
o podporu podujatia kvôli finančným nákladom na zabezpečenie podujatia. Moderátor: Mária 
Adamová. 

-  Zhotovenie videozáznamu z podujatia a zverejnenie 
 

zodpovední : predsedníctvo AOPP a kancelária AOPP     

 

K bodu 10 : 10 Príprava 7. Celoslovenskej pacientskej konferencie AOPP- 24.11.- 25.11.2023 – Hotel 
Bratislava, Bratislava   

- 7 Celoslovenská pacientska konferencia by sa mala konať 24.11.- 25.11.2023 v hoteli 
Bratislava, v Bratislave – priestory zabezpečila kancelária AOPP- KG  

- Hotel si žiada úhradu zálohovej platby vo výške 500,-€  
- Téma konferencie „ Priority MZ SR a organizácii v zdravotníctve v novom volebnom období 

orientované na pacientov“ 
- O záštitu požiada AOPP prezidentku SR  a odborný garant rektor SZU; diskusný panel - lekárska 

fakulta – komunikácia s pacientami 
- Členovia predsedníctva obdržali program rozdelený na jednotlivé bloky a dodajú návrhy na 

diskutujúcich v jednotlivých blokoch – bez programu nie je možné osloviť partnerov, vyžadujú 
ho 

- Oslovenie prednášajúcich a partnerov je potrebné zrealizovať v predstihu  
 
Zodpovední: predsedníctvo, kancelária AOPP 

 

K bodu 11  - Projekty AOPP – schválené predsedníctvom a podporené, ktoré pokračujú v r. 2023- 
pokračovať  

 

• Projekty AOPP – schválené projekty predsedníctvom, ktoré pokračujú v r. 2023 a návrhy na 
nové projekty   

Aktuálne projekty, ktoré sú realizované v súlade s harmonogramom (uzn. A/8/1/ 2023 k bodu 
7)  

Zodpovední: predsedníctvo AOPP  

 

 

Právna poradňa pacientom - zabezpečená aj v druhom pol roku v  r. 2022 - bude pokračovať 
aj v r. 2023 

 
o Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti poskytovania zdravotnej a sociálnej 

starostlivosti, zverejňovanie aktuálnych opatrení. 
o Počet žiadosti o právne poradenstvo neustále rastie aj tento rok.  
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Najčastejšie oblasti:    
- Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a znižovanie jej dostupnosti 
- (vrátane kúpeľnej starostlivosti, práv pacientov, ...),  
- (poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nespokojnosť s kvalitou,  dostupnosťou,  

neetickým správaním zdravotníkov, lieky na výnimky, poplatky v zdravotníctve) 
- Lieky a zdravotnícke pomôcky 
- Zdravotné poistenie   
- Sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie  
- Iné zameranie (napr. odškodnenie za poškodenie zdravia                                                           

Etika zdravotníckych pracovníkov 
- Poplatky v zdravotníctve  

o Štatistika a prehľad podnetov za r. 2022 bol doručený členom predsedníctva  
 

Zodpovední: predsedníctvo AOPP  

  
 

Legislatívna komisia – bude pokračovať aj v r. 2023 
 

• založená v súlade so štatútom AOPP schváleným predsedníctvom (predseda - Lévyová, 
podpredseda – advokát Okenica, členovia predsedníctva, partneri a hostia prizvaní v súlade 
so zmenami a prípravami právnych predpisov, ktoré sa počas pandémie prijímajú 
v núdzovom režime). Je potrebné zabezpečiť finančne a personálne právne poradenstvo aj 
v druhom polroku 2022 
- sledovanie legislatívnych procesov v rámci MPK a informovanie o aktuálnych 

procesoch (EM),  
-  rozhodnutie o preposlaní návrhov na pripomienkovanie k novele právnych predpisov 

členom, príprava základných pripomienok a sumarizovanie pripomienok v rámci MPK 
( ML, EM,  predsedníctvo AOPP), 

- spolupráca pri kreovaní a pripomienkovaní návrhov na právne predpisy – začlenenie 
v rámci participácie členské pacientske organizácie.    
 

Zodpovední:  ML, predsedníctvo AOPP  
 
 

Projekt "Tréning členských pacientskych organizácii v oblasti manažovania ľudských zdrojov, 
projektového manažmentu a dátového manažmentu" 
 
- Ciele projektu: primárne zameranie na vzdelávanie zástupcov a predstaviteľov 

pacientskych organizácii. Kľúčovými zručnosťami, ktoré je potrebné doplniť sú: 
manažment a vedenie ľudských zdrojov, zbieranie, spracovanie a vyhodnocovanie dát a 
projektový manažment. 

- Realizácia projektu vo viacerých moduloch so zameraním na dosiahnutie cieľov pri 
nadobúdaní kľúčových zručnosti 

- Zrealizované do 6.3. 2023 tri moduly 
 
Zodpovední: MF, predsedníctvo AOPP 
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Fond na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácii - bude pokračovať aj v r. 2023 
 

• Cieľom projektu je 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 
- O podporu v roku 2021, 2022, 2023 - OZ Lymfoma a leukémia, Malíček, HANS, Spoločnosť 

Downovho syndrómu na Slovensku, OZ ŠANCA PRE PEČEŇ,  Slovak Crohn club, Liga 
Zdravia, LPRe, SKLON, Asociácia Marfanovho syndrómu 

- Nepodarilo sa získať partnerskú podporu na projekt. 
- Prezidentka navrhla aj zváženie ďalších projektov v oblasti vzdelávania, ktoré by mali byť 

zamerané na aktuálne témy v oblasti zmien v legislatíve a participácie pacientskych 
organizácii ako partnerov na pôde MZ SR a pri ich implementácii do praxe a lepšej 
vymožiteľnosti práv pacientov. Zároveň je potrebné hľadať alternatívy posilnenia 
podpory, aj finančnej,  členských pacientskych organizácii aj v rámci, už realizovaného  
projektu „Vytvorenie fondu na podporu vzdelávania a činnosti členských pacientskych 
organizácii“. 

- AOOP a členské organizácie partneri MZ v oblasti zdravotnej a  liekovej politiky  
- Bude potrebné rozvíjať aj v r. 2023 vzdelávacie projekty HTA, lieková politika, OSN, 

klinické skúšania.  
 

Zodpovední: ML, predsedníctvo AOPP 

 
               Projekty MZ SR  
 

• Projekt „Štandardné diagnostické a terapeutické postupy – MZ“- pokračuje do novembra 
2023 

- Zasadnutia komisie sa konali štyrikrát krát v r. 2022.  Posledné zasadnutie sa konalo 
25.10.2022. Činnosť komisie pokračuje aj v r. 2023.  
  Zodpovedný: ML  
 

• Projekt „Postupov pre výkon prevencie (PpVP)- MZ SR- pokračuje do novembra 2023 
- Zasadnutia komisie sa budú konať štyrikrát krát aj v r. 2022.  Zasadnutie 26 10. 2022. 

Činnosť komisie pokračuje aj v r. 2023.  
Predseda oboch  komisii, odborný garant Národného projektu, zástupca Odborného 
projektového tímu je prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP  

    Zodpovedný: ML   
Viac na: https://www.health.gov.sk/?spdtp 

 

• Členstvo v Kategorizačnej komisii pre ústavnú zdravotnú starostlivosť  (KK ÚZS)  
- Materiál Vyhláška  sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-

procesy/SK/LP/2022/357  
Zodpovedný: ML- pokračuje  

 
 

         Harmonogram  prác na r. 2023 : 

  
o 04/2023 - príprava a zber podnetov na zmenu kategorizácie ÚZS (novela vyhlášky) 
o 02/2023 - 04/2023 -  práce Odborných pracovných skupín - príprava podkladov pre úpravu 

vyhlášky 
o 05/2023 - 08/2023  - zasadnutia Kategorizačnej komisie pre ústavnú zdravotnú starostlivosť 
o 08/2023  - schválená novelizácia kategorizácie ÚZS Kategorizačnou komisiou 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/357
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/357
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o 9/2023 - 11/2023 -  legislatívny proces novelizovanej vyhlášky (MPK,...) 
o 11/2023 -   novelizovaná vyhláška o kategorizácii ústavnej starostlivosti 

 
Kategorizácia nemocníc 

o 12/2022 - vydanie prvej časti kategorizácie nemocníc - zaradenie nemocníc do základnej 
úrovne 

o 02 - 03/2023 - diskusia o doplnkových programoch - návšteva nemocníc zo strany MZ SR 
o 03/2023 -  vydanie rozhodnutí o doplnkových programoch a kompletná prvá sieť nemocníc 
o 04/2023 -  žiadosti nemocníc o zmenu v sieti doručené Ministerstvu zdravotníctva 
o 06/2023 -  prvé vyhodnotenie siete  
o 08/2023 - vydanie rozhodnutí v prípade zmien 
o 10/2023 - zverejnenie zmien v zozname kategorizovaných nemocníc a detailných dát o sieti 
o 01/2024 - plnenie podmienok definovaných vo vyhláške a zákone 

    Zodpovedný: ML   

 

• Členstvo v Monitorovacej komisie pre dohľad nad plnením úloh Strategického rámca 
starostlivosti o zdravie pre roky 2014-2030 
o Strategický rámec pre zdravie pre roky2014-2030 (ďalej „Strategický rámec“) nastavuje 

základný a všeobecný rámec na dlhé časové obdobie, vďaka čomu zabezpečuje 
kontinuitu.  

o Predstavuje východisko pre tvorbu ďalších strategických materiálov, čiastkových 
stratégií, reformných zámerov a pod.  

Viac na https://www.health.gov.sk/?strategia-v-zdravotnictve  

Zodpovedný: EM 

 

• Členstvo v Kategorizačnej komisii a rade pre lieky ( novela zákona č. 363/2011 Z.z.)   
o Zastupuje predsedníctvom AOPP navrhnutá a MZ SR menovaná: Petra Badáčová 

  

• Členstvo v Kategorizačnej komisii a rade pre zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a 
ŠZM ( novela zákona č. 363/2011 Z.z.)  

o Zastupuje predsedníctvom AOPP navrhnutá a MZ SR menovaná: Mgr. Mária Tomová  
 

          Zodpovední: Predsedníctvo AOPP 

 
Projekty občiansky sektor - komora MVO, ÚSVROS - projekty pokračujú v r. 2023  
Komora pre mimovládne neziskové organizácie. Pravidelné zasadnutia a spájanie v rámci 
podpory OZ. Príprava novej koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti. Konferencia pod názvom“ 
Na spolupráci záleží“, ktorú organizuje úrad splnomocnenca ROS spolu s Komorou MNO v duchu 
stupavských konferencií v dňoch 8.-11.2022 v Bratislave. 
Vznikli rezortné rady a komisie.  

- Zasadnutie 19.1.2023 online formou, Komora začala diskusiu k vzniku Výkonného výboru 
Komory, ktorý by mal mať 6 členov. Boli predložené návrhy na zmenu potrebných 
dokumentov, za AOPP zaslané pripomienky 29.1.2023. Ďalšie zasadnutie naplánované na 
obdobie medzi 10 – 15.2.2023. 

Zodpovedný :  EM  
 

Rada vlády SR pre MNO (kreovaná v rámci ÚSV ROS, predseda rady minister vnútra- členstvo)   
- Účasť viceprezidentky EM na zasadnutí Rady vlády SR pre MNO 

https://www.health.gov.sk/?strategia-v-zdravotnictve
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• Pracovné stretnutie 20.9. online formou k pracovným skupinám a ďalšiemu  postupu 
v rezortných radách a v prípravnom výbore Stupavskej konferencie, účasť EM.  

 
• Začal projekt NPPARTI (Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej 

tvorby verejných politík II.), jeden z cieľov je aktualizácia pravidiel zapájania 
verejnosti do tvorby verejných politík. Úvodné online stretnutie sa konalo dňa 

24.1.2023. Za AOPP zaslané prvé pripomienky k štruktúre nového materiálu 
31.1.2023.  
Zodpovedný :  EM  
 

• projekt „Deň ženského zdravia“  
o  stretnutia vo VUC – BA, BB,KE v mesiacoch apríl, máj 2023 
o diskusia o ženskom zdraví so zástupcami VÚC, odborníkmi, zamestnávateľmi, zástupcami 

pacientskych organizácii.  
o  aktívna Účasť za AOPP na všetkých podujatiach ML    

Zodpovedný :  ML  
  

 
Mediálne aktivity  

• V rámci mediálnych a PR aktivít je potrebné sa zamyslieť aj nad cielenými mediálnymi 
kampaňami, tlačovými správami,  ktoré vychádzajú z činnosti AOPP. Bolo by vhodné, 
aby svojimi príspevkami prispievali na stránkach AOPP(web, fb) členovia predsedníctva 
a AOPP 

• Významné pamätné dni pre pacientov – fb. stránka (v súlade s mesačným 
harmonogramom na r. 2023)  

• Sledovanie návštevnosti stránok a mediálnych výstupov 

• Newsletter AOPP- vychádza v online forme raz mesačne 

• Reputationn N - dlhodobo spolupracuje v oblasti komunikačnej stratégie s AOPP  ( 
projekt Lieky s Rozumom, vydávanie tlačových správ, komunikácia s médiami, vedenie 
stránok- web a fb. príprava Newslettera AOPP atď.). Spolupráca v rámci  zmluvných 
podmienok schválených predsedníctvom  

• V marci 2023 pracovné stretnutie prezidentky, kancelárie s Reputationn N- dohodnuté 
priority v súlade s prioritami a cieľmi AOPP a Harmonogramom činnosti AOPP na r. 
2023 
Zodpovední: predsedníctvo AOPP, KG, LB  

 
Projektová,  analytická činnosť, fundraising,  

• Potrebné zvážiť možnosť spolupráce s projektovými manažérmi, ktorí by vedeli 
vyhľadávať projekty zverejňované nadáciami, prípadne inými organizáciami v rámci 
EŠIF  (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: MF, predsedníctvo, PR spolupracovníci a kancelária AOPP 

 
 

Členstvo v medzinárodných  organizáciách 
AOPP je členom EPF a IAPO. Na zasadnutí rozdiskutované zmeny v zastupovaní a práci 
v medzinárodných organizáciách. Definitívne rozdelenie bude odsúhlasené na zasadnutí 
predsedníctva v marci 2023 
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Zodpovední: VI, predsedníctvo AOPP – pokračuje, je potrebné doriešiť na zasadnutí 
predsedníctva v apríli 2023    

 

 

K bodu 12 – Diskusia 

 
o AOPP dala vypracovať sprievodnú dokumentáciu k návrhu zákona  o postavení, 

pôsobnosti a financovaní Asociácie na ochranu práv pacientov Slovenskej republiky. 
Návrh a sprievodná dokumentácia bol predložený ministrovi zdravotníctva a doručený 
aj predsedovi Výboru NR SR pre zdravotníctvo p. Krajčimu, ktorý zatiaľ nestanovil 
termín pracovného stretnutia. Je potrebné, aby predsedníctvo zvážilo ďalší postup, 
oslovenie ďalších poslancov Výboru NR SR pre zdravotníctvo. 

 
o Pracovné stretnutie predsedníctva AOPP s členmi AOPP sa bude konať 20.3. 2023 

o 17:00. Program je potrebné pripraviť v súlade s činnosťou a aktuálnym dianím 
v zdravotníctve.  

 
o Prezidentka navrhla uhradiť  kompenzáciu nákladov členkám predsedníctva (EM, MF) 

spojených s realizáciou úloh pri dosahovaní cieľov pre AOPP.   
 

o  Prezidentka informovala predsedníctvo o liste, ktorý bol doručený OZ Dom svetla, 
adresovaný zdravotným poisťovniam  a bude podstúpený AZP. 

 
o Žiadosť člena AOPP Občianske združenie ŠANCA PRE PEČEŇ o príspevok z Fondu na 

podporu vzdelávania na vzdelávaciu aktivitu: Edukačné stretnutie 27.04. – 30.04.2023. 
 
 

Bod 13 - Návrhy na uznesenia  
 
Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 6.3.2023  
 
A. Predsedníctvo schvaľuje:  

A/1/2/2023 -     Návrh programu zasadnutia- Kati zle číslovanie- všade treba dať písmeno  
A/2/2/2023 -    KG za zapisovateľku zápisnice, za overovateľa EM 
A/3/2/2023 -    Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 2.2.2023 
A/5/2/2023 -   Informácie o činnosti prezidenta a členov predsedníctva  od posledného zasadnutia 

predsedníctva  
A/6/2/2023  -   Projekt „Deň ženského zdravia“, zodpovedná ML  
A/7/2/2023 -  Vzdelávaciu aktivitu pre pacientov zameranú na programové priority a požiadavky  

pacientov, ktorá sa bude konať dňa 17.5.2023 o 13:00 v hoteli Nivy, v Bratislave   
A/8/2/2023  -    Úhradu a  kompenzáciu nákladov členkám predsedníctva ( EM, MF) 
A/9/2/2023  -  Žiadosť člena AOPP Občianske združenie ŠANCA PRE PEČEŇ o príspevok z Fondu na 

podporu vzdelávania na vzdelávaciu aktivitu: Edukačné stretnutie 
 

B. Predsedníctvo ukladá  

B/1/2/2023 -   kancelárii AOPP zorganizovať online formou pracovné stretnutie s členmi AOPP dňa 
20.3.2023 o 17:00 

B/2/2/2023 -   prezidentke a kancelárii ukončiť účtovnú uzávierku a zabezpečiť podanie daňového 
priznania do 30.3.2023 
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B/3/2/2023 -  prezidentke a kancelárii informovať RK AOPP o ukončení účtovnej uzávierky 
a zabezpečiť kontrolu hospodárenia a činnosti AOPP za r. 2022   

 
 
C.  Predsedníctvo berie na vedomie 

C/1/2/2023 - stav hospodárenia AOPP od 2.2.2023 do 6.3.2023 

C/2/2/2023 - informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia  

                        Predsedníctva 
C/3/2/2023- list doručený OZ Dom svetla, adresovaný zdravotným poisťovniam 
 
 
Bod 14 - Schválenie uznesení 
Prítomní členovia predsedníctva AOPP odsúhlasili návrh uznesení počtom hlasov: 
- za 3  
- proti 0,  
- zdržal sa 0. 
 
Bod 15 - Záver 
 
Mária Lévyová poďakovala všetkým zúčastneným za účasť.  
 
Termín ďalšieho zasadnutia predsedníctva AOPP bude po dohode s členmi predsedníctva AOPP konať 
17.4.2023 online formou.  
 
 
Predsedajúca: Mária Lévyová  
Zapísala: Katarína Gavalcová Dňa: 6.3.2023  
Overil: Elena Marušáková  Dňa: 6.3.2023 


