Zápisnica 2/2017
zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR
Dátum: 27.3.2017 o 10:30 hod.
Miesto: sídlo AOPP, Prešovská 39, 1.posch., 821 08 Bratislava
Prítomní členovia Predsedníctva: Eva Bacigalová (EB), Miroslava Fövényes (MF), Marica Laščeková (MLa), Mária
Lévyová (ML), Dominik Tomek (DT), Eva Madajová (EM)
Pozvaní: Petra Balážová (PB), Peter Marčan (PM), Peter Porubský (PP), Helena Valčeková (HV)
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa
3. Schválenie programu
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva dňa 25.1.2017
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
7. Etický kódex AOPP a presadzovanie transparentnosti
8. Príprava VZ- stanovenie termínu a návrh programu
9. Rôzne
10. Návrh uznesenia
11. Schválenie uznesenia
12. Záver
K bodu 1
Prezidentka Mária Lévyová privítala všetkých zúčastnených a skonštatovala, že Predsedníctvo AOPP je uznášania
schopné, keďže sa zišlo v plnom počte 5 členov Predsedníctva AOPP. Prizvaní boli Peter Marčan (PM) a Peter
Porubský (PP) z Reputation N, Petra Balážová (PB) a čestná prezidentka Eva Madajová (EM).
K bodu 2
Za zapisovateľku bola schválená Petra Balážová (PB) a za overovateľa Dominik Tomek (DT).
K bodu 3
Návrh programu zasadnutia Predsedníctva AOPP, ktorý bol predložený Máriou Lévyovou prítomným členom
Predsedníctva AOPP v elektronickej forme dňa 20.3.2017, bol schválený všetkými členmi Predsedníctva AOPP.
K bodu 4
Uznesenia od A/1/1/2017 do A/3/1/2017 splnené.
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Uznesenie A/4/1/2017 v novom znení bolo splnené - pani Lazarovej za prácu v prospech AOPP predsedníctvo
odsúhlasilo dar vo výške 500 eur.
Uznesenia od A/5/1/2017 do A/20/1/2017 priebežne plnené.
Uznesenia od B/1/1/2017 do B/11/1/2017 priebežne plnené.
K bodu 5
• Príloha č. 1 – uhradenie faktúr: Ďurišová, nájomné, T-Com, CBP, Poradenské centrá, spracovanie účtovníctva
a daňového priznania, členstvo v IAPO, ostatné, MS Office, vizitky, cestovné, bankové poplatky – 4 335, 96
EUR
• Príjmy z dobropisu – 386 EUR
• Stav na účte – 26 686,58 EUR k 27.3.2017
• Zisk z 2% daní v r. 2016 – 11 232 EUR
• Zostatok z 2% daní k 1.3. 2017 - 4 600 EUR – potrebné vyčerpať v súlade zo zákonom do konca 2017
K bodu 6
• Príloha č. 2
• Členovia Predsedníctva – poslať svoje aktivity PB
• Predsedníctvo schválilo zakúpenie PC pre kanceláriu AOPP. PM a PP pošlú návrh technickej špecifikácie
členom Predsedníctva.
• Predsedníctvo schválilo vlastný telefón/telefónne číslo na sekretariát AOP
• Predsedníctvo schválilo podpísanie zmluvy o poskytovaní služieb s pani Helenou Valčekovou, ktorá bude
podľa potrieb (2x-3x týždenne) od 1.4.2017 zabezpečovať pre AOPP asistentské a administratívne práce.
K bodu 7
• Návrh etického kódexu bude zdieľaný s členmi AOPP a na Valnom zhromaždení sa o ňom bude hlasovať.
K bodu 8
• Valné zhromaždenie sa bude konať v júni, a to termíne od 5. – 11. 6. 2017
• Valné zhromaždenie bude spojené s interaktívnou prednáškou o PR aktivitách
K bodu 9
• PR aktivity – pokračovanie komunikačnej stratégie, správa FB a web stránky AOPP
o spustená kampaň na získanie 2% z danío získaný Google AdWords grant v hodnote $ 10 000 na propagáciu AOPP na webe
o pokračuje aj kampaň na www.darujme.sk
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Capacity Building Program - v spolupráci s EPF a AIFP – vzdelávacie kurzy – 2017, zodpovedný Dominik
Tomek vo vzťahu k EPF, Mária Lévyová vo vzťahu k AIFP.
o uskutočnilo sa záverečné vzdelávanie v Piešťanoch, ktorého sa zúčastnilo 25 zástupcov pacientskych
organizácií
o účastníci obdržia certifikáty o vzdelávaní. Pripravuje a rozosiela ich EPF.
o Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - DT
o Projektový manažér Petra Balážová
Poradňa AOPP – pokračovanie v činnosti, budovanie siete poradní AOPP.
o pripravuje sa videomauál pre pacientskych poradcov
o pripravuje sa právny manuál ohľadom zdravotnej starostlivosti
o pripravujú sa brožúry pre pacientov
o prísľub založenia mobilnej poradne v nemocnici v Žiari nad Hronom
o Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - MF
o Projektový manažér Miroslava Fövényes
Projekt AOPP - EPF „EUPATI – Pacient a liek“ - pokračovanie vzdelávania u členov v regiónoch.
o vytvorenie kalendára aktivít a určenie možných prednášok u členov AOPP
o príprava online knižnice materiálov EUPATI Toolbox na webstránke EUPATI
o webstránka bola spustená ku koncu januára 2017
o Projektový manažér Petra Balážová
o Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - DT
Projekt „Menej liekov – berte lieky s rozumom“, doplnený názov.
o Očakávame podpísané zmlúv o spolupráci so zdravotnými poisťovňami a ďalšími odbornými
partnermi
o realizované pod záštitou MZ SR
o Projektový manažér Peter Marčan
o Zodpovedný člen predsedníctva AOPP – ML
o Projekt bol a bude aj naďalej komunikovaný smerom k AIFP
Národný projekt splnomocnenca vlády SR pre mimovládne organizácie – za AOPP „Stratégia dlhodobej
starostlivosti“.
o podpísané memorandum s MZ SR
o čaká sa na podpis memoranda zo strany MPSVaR
o predpokladaný začiatok od mája - júna 2017, trvanie 24 mesiacov
o pozícia AOPP – mediátor medzi ministerstvami a ZMOS
o ukončenie projektu – predstavenie ucelenej koncepcie za jednotlivé participujúce subjekty
o zodpovedná Mária Lévyová
o Projektový manažér Mária Lévyová
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Projekt „Pacient a zdravotnícke pomôcky“
o bol odoslaný dotazník do SK MED-u
o bolo iniciované stretnutie s SK MED-om 28.3.2017
o Projektový manažér Marica Laščeková.
o Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - MLa
Projekt „Digitálne zdravotníctvo“ - aktuálna téma a naša snaha priblížiť sa k partnerom ako telekomunikačné
firmy, internetové a podobne.
o uskutočnilo sa stretnutie so zástupcom Novartis, ktorý prejavili záujem o tento projekt
o pripravuje sa rozpočet a prvá fáza projektu
o Projektový manažér Petra Balážová
o Zodpovedný člen predsedníctva AOPP – DT

K bodu 10
Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 27.3.2017
A - Predsedníctvo schvaľuje
A/1/2/2017 - Návrh programu zasadnutia.
A/2/2/2017 - Petru Balážovú (PB) spísaním zápisnice zo zasadnutia, za overovateľa Dominika Tomeka (DT).
A/3/2/2017 - Evu Bacigalovú za koordinátora pre spoluprácu s potenciálnymi donormi, členskými organizáciami v
oblasti zviditeľňovania ich činnosti na sociálnych sieťach, web stránke.
A/4/1/2017 - pokrytie činnosti v prospech AOPP p. Lazarovou v mesiacoch november 2016 až február 2017, za čo jej
predsedníctvo odsúhlasilo dar vo výške 500 eur.
A/5/2/2017 - PB za projektovú manažérku projektu AOPP „EUPATI – Pacient a liek“, DT zastrešním
A/6/2/2017 - PB za projektovú manažérku projektu AOPP „Etika a transparentnosť“, zastrešuje ML
A/7/2/2017 - PM za projektového manažéra projektu AOPP „Menej liekov- lieky s rozumom“, zastrešuje ML
A/8/2/2017 - ML za projektového manažéra projektu AOPP „Stratégia LTC“, zastrešuje ML
A/9/2/2017 - PP za projektového manažéra pre projekt AOPP „PR aktivity“, zastrešuje ML
A/10/2/2017 - MF za projektovú manažérku pre projekt „Sieť pacientskych poradní“, MF zastrešením
A/11/2/2017 – MLa za projektovú manažérku pre projekt „Pacient a zdravotnícke pomôcky“, MLa zastrešením
A/12/2/2017 - ML zastupovaním AOPP v pracovných skupinách na pôde MZ SR v rámci pracovných skupín projektu
„Hodnota za peniaze“ 26 úloh.
A/13/2/2017 - DT koordináciou iniciatívy „Neberte nám naše lieky“.
A/14/2/2017 - PB za projektovú manažérku projektu „Digitálna agenda“, DT zastrešením.
A/15/2/2017 - PM a PP vedením kampane o poukázanie 2% z daní na činnosť AOPP.
A/16/2/2017 – ML preplatenie faktúr - viď bod 5.
A/17/2/2017 – ML preplatenie cestovného - viď bod 5.
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A/18/2/2017 – EM zodpovedná za projekty vo vzťahu k Ministerstvu vnútra a Ministerstvu práce, sociálnych vecí
a rodiny.
A/19/2/2017 – EB za nábor nových členov.
A/20/2/2017 – per rollam troch nových členov AOPP – Her Klub (prihláška zo dňa 16.2.2017), Centrum Memory
(prihláška zo dňa 15.3.2017) a OZ DeMa (prihláška zo dňa 27.3.2017). Kontaktné údaje sú dostupné na webovej
stránke AOPP.
A/21/2/2017 – administratívna výpomoc do kancelárie AOPP – Helena Valčeková
A/22/2/2017 – zakúpenie notebooku do kancelárie AOPP
A/23/2/2017 – zakúpenie služobného mobilného telefónu pre sekretariát
B. Predsedníctvo ukladá
B/1/2/17 - PB pripraviť finálnu verziu Etického kódexu pre zdieľanie s členmi AOPP
B/2/2/17 – ML rozdelenie členských organizácií medzi členov Predsedníctva podľa afinít, ktoré jej oznámia.
B/3/2/17 – PB aktualizovať dokument o spolupráci so sponzormi.
B/4/2/17 – ML prihlásiť AOPP do volieb do Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím.
B/5/2/17 - Reputation N za organizovanie aktivít v prospech AOPP formou fundraisingových projektov.
B/6/2/17 – Reputation N pripraviť interaktívnu prednášku na VZ na tému PR v praxi pacientskych organizácií.
B/7/2/17 – Členovia predsedníctva poslať svoje aktivity PB – na vytvorenie pracovného kalendára.
B/8/2/17 – Reputation N zverejniť plán činnosti na prvý polrok 2017 na www.aopp.sk - po schválení
predsedníctvom.
B/9/2/17 – PM prezistiť možnosti spolupráce s ekonómami z Ekonomickej univerzity.
B/10/2/17 – DT poslať predsedníctvu sumár návrhov a požiadaviek pacientov k novele zákona 363.
B/11/2/17 – PP zaslať výstupy AOPP z médií od novembra 2016.
K bodu 11
Prítomní členovia predsedníctva AOPP počtom hlasov za 5, proti 0, zdržal sa 0 odsúhlasili návrh uznesenia.

K bodu 12
Mária Lévyová poďakovala všetkým zúčastneným za účasť. Ďalšie zasadnutie predsedníctva AOPP sa bude konať
25.5.2017 o 10:30 v kancelárii AOPP, Prešovská 39, v Bratislave.

Zapísala:
Dňa:
Overil:
Dňa:

Petra Balážová
27.3.2017
Dominik Tomek
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Predsedajúca: Mária Lévyová
Dňa:
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