
Zápisnica 2/2020 

zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR 

 

Dátum: 28.04.2020 o 16:00   
Miesto: konferenčný video hovor - skype 
Prítomní členovia Predsedníctva:, Mária Lévyová (ML), Dominik Tomek (DT), Juraj Bók (JB), Richard 
Fides (RF), Ľubica Pilková (LP) 
Pozvaní: Helena Valčeková (HV)  
Ospravedlnení: Jarmila Fajnorová (JF), Lucia Ballayová (LB), Peter Marčan (PM) 
 
 

 
1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa 
3. Schválenie programu 
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 23.03.2020 
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. Programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024 
8. Projekty AOPP – informácie o realizácii schválených projektov 
9. Príprava 4.Celoslovenskej pacientskej konferencie 
10. Diskusia 
11. Návrhy na uznesenia 
12. Schválenie uznesení 
13. Záver 

 
 
 

K bodu 1 
Pre šíriacu sa pandémiu Covid 19 a nariadenú karanténu sa predsedníctvo AOPP konalo cez konferenčný 
video hovor. Prezidentka AOPP Mária Lévyová privítala všetkých zúčastnených a skonštatovala, že 
Predsedníctvo AOPP je uznášaniaschopné, keďže sa zišlo v počte - 5.  
 
K bodu 2 
Za zapisovateľku bola schválená Helena Valčeková (HV) a za overovateľa Dominik Tomek (DT). 
 
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/1/1/2020 – A/3/1/2020;  A/5/1/2020 – A/8/1/2020 
B/1/1/2020; B/3/1/2020 
 
Plní sa priebežne: 
A/4/1/2020; A/10/1/2020 – A/12/1/2020 
B/2/1/2020 
  
 
 
 



K bodu 5: 

• ML informovala Predsedníctvo o stave a čerpaní finančných prostriedkov na účtoch AOPP 
k 28.4.2020 

o Stav na účte AOPP k 28.04.2020 – 26 300,87  EUR. 
o Stav na účte Lieky s rozumom k 28.04.2020 - 415  EUR   

 

 

K bodu 6: 

ML: 

Online účasť na konferenciách/seminároch/stretnutiach 

• Aktivity AOPP- COVID – 19 ( ďalej  len coronavírus)  
Poradenstvo - JUDr. Strejčková  pripravila v rámci poradenstva  informácie k opatreniam, ktoré 
prijíma vláda, kompetentné ministerstva, úrad verejného zdravotníctva. Zmeny sú pravidelne 
aktualizované, dopĺňane, vychádzajú z relevantných zdrojov, ktoré sú pravidelne novelizované: 
https://aopp.sk/poradna/docasna-praceneschopnost-narok-na-nemocenske-osetrovne-
aktualne-informacie-v-suvislosti-s-koronavirusom  
ML-  

o opätovne adresovaný list ministrovi zdravotníctva SR Marekovi Krajčimu - ochrana zraniteľných 
skupín dňa 23.04.2020: https://aopp.sk/clanok/pacienti-ziadaju-ministra-zdravotnictva-aby-pri-
opatreniach-pamatal-aj-na-ohrozene-skupiny-pacientov  

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

skupiny- zaradené aj AOPP-pripravované zmeny vo viacerých zdravotníckych zákonoch počas 
pandémie. Ide o vládne návrhy zákonov, ktoré je možné pripomienkovať iba prostredníctvom 
poslancov, členov výboru pre zdravotníctvo.  
Viac na: https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation 

o spolupráca v rámci komory MVO - alternatívy dobrovoľníckej činnosti a vzájomná 
informovanosť, spoločné stanoviská k ekonomickej situácii, asignácia 2% z dani, 
prehodnocovanie PVV z ohľadom na rozvoj občianskej spoločnosti, občianskych aktivít, 
mimovládnych organizáciach 

o člen komisie MZSR na prípravu ŠDTP- participácia na príprave a aktualizácii štandardov ku 
coronavírusu pre odborníkov- štandard bol aktualizovaný v súlade s odporúčaniami WHO 
a publikovanými informáciami celosvetovými odborníkmi v oblasti diagnostiky a liečby 

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 odborným organizáciami v zdravotníctve v rámci hľadania riešení pre pacientov 
počas mimoriadnej situácie COVID-19 
 

DT: 
o Blog: „Čo bude s chronickými pacientmi po odznení pandémie?“ - 

https://aopp.sk/clanok/tamp_sars-cov-2-rna-pcr-negat 
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 účasť na online aktivitách: 
o ANNUAL EPF general meeting a voľby nového vedenia EPF 
o príprava na seminár o farmakoekonomike astmy a seminár očkovanie a jeho význam 
o príprava PaL a Market Access 

 
 

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/pacienti-ziadaju-ministra-zdravotnictva-aby-pri-opatreniach-pamatal-aj-na-ohrozene-skupiny-pacientov
https://aopp.sk/clanok/pacienti-ziadaju-ministra-zdravotnictva-aby-pri-opatreniach-pamatal-aj-na-ohrozene-skupiny-pacientov
https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation
https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19
https://aopp.sk/clanok/tamp_sars-cov-2-rna-pcr-negat
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


 K bodu 7: 

• členovia predsedníctva - doplnenie pripomienok k programovému vyhláseniu vlády 

• ML pripomienky  
o  pacientsky ombudsman- podpora pacientskych oragnizácií 
o dlhodobá starostlivosť 
o  reprofilizácia lôžok  
o  pacient v systéme 
o  zdravotno- sociálne 
o  nárok pacienta 

• JB pripomienky 
o  pacientsky ombudsman -  presadzovanie zákona v prospech a na podporu AOPP 

a pacientskych organizácii 

• DT pripomienky 
o lieková politika a zdravotné technológie 

• RF pripomienky 
o pacient v systéme 
o lieková politika a zdravotné technológie 

• mesto Nitra rozšírilo pomoc s nákupmi aj na ohrozené skupiny pacientov, ZŤP, Ľuďom 
odkázaným na pomoc inej pomoci bez ohľadu na vek 

• pacientsky ombudsman 
o  platforma AOPP spĺňa štatút pacientskeho ombudsmana, už takmer dvadsať rokov 

chráni práva pacientov, obhajuje ich záujmy pred orgánmi štátnej správy a samosprávy, 
poskytuje pacientom bezplatné právne poradenstvo, vzdelávanie, je členom MPK na MZ  

o  AOPP potrebuje legislatívne ukotvenie tak, aby mohla si zabezpečiť personálnu 
a finančnú stabilitu a zlepšiť podmienky v rámci ochrany práv pacientov tak, aby pacienti 
boli partnermi orgánov štátnej správy a samospráv, aby mali posilnené postavenie 
a jasne deklarovaný svoj výkon a kompetencie.  

 
 

K bodu 8: 

• Poradenstvo 

o návrh – začiatkom roka 2020 pripraviť v spolupráci s právnymi zástupcami AOPP 
sprievodcu právami pacientov a následne dať do tlače. Úloha preložená - je potrebné 
počkať na úpravy v zákonoch novou vládou 
 

• PR aktivity – pokračovanie komunikačnej stratégie, správy FB a na web stránke  

• Projekt AOPP - EPF „EUPATI“ a vzdelávanie AOPP-SZU „Pacient a liek“ - pokračovanie 
vzdelávania pre pacientov  

o Projekt pokračuje s druhou skupinou vo virtuálnej forme- DT 

• Projekt „Lieky s rozumom“ 

o rokovania s partnermi budú pokračovať po parlamentných voľbách- rozvoj spolupráce 
na projekte so SLeK, odbornými spoločnosťami lekárov – o ďalších postupoch sa 
rozhodne v r 2020 - závislé od toho, či dôjde k dohode a podpore zo strany partnerov 
projektu.  

• Národný projekt splnomocnenca  ÚV ROS – za AOPP „Stratégia dlhodobej starostlivosti“ 
o  projekt stratégie na stránke MZ SR, aj na stránke AOPP – informácia doručená aj členom 

AOPP 
o  Stratégia LTC zverejnená na: https://www.health.gov.sk/Clanok?strategia-dlhodobej-

socialno-zdravotnej-starostlivosti-v-sr-  
o AOPP bude aj naďalej presadzovať zmeny v oblasti poskytovania dlhodobej 

starostlivosti, prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, prípravu a schválenie  
zákona o dlhodobej starostlivosti tak ako je uvedené v PVV.  

https://www.health.gov.sk/Clanok?strategia-dlhodobej-socialno-zdravotnej-starostlivosti-v-sr-
https://www.health.gov.sk/Clanok?strategia-dlhodobej-socialno-zdravotnej-starostlivosti-v-sr-


o zodpovedný člen predsedníctva AOPP - Mária Lévyová, projektový manažér HV 

• Legislatívna komisia a legislatíva 
- sledovanie diania okolo revízie úhrad cien liekov do 15.11. 2019. Bolo  vydané  tlačové 

stanovisko v spolupráci s MZ SR, že  prezidentka AOPP pevne verí, že nedôjde k sociálne 
neúnosnému doplatkov pre pacientov. Koaličná rada prevzala dohľad nad tým, aby ceny 
liekov nerástli   K navýšeniu doplatkov nedošlo.  

- ďalšia revízia mala byť podpísaná k 15.1.2020. Pre ZdN prezidentka uviedla, že nevie, prečo 
nebola podpísaná revízia úhrad liekov. „Na túto otázku sa nám ťažko odpovedá, pretože 
AOPP nie je členom kategorizačnej komisie.“ Pozitívne však hodnotíme spoluprácu v rámci 
revízie, ktorá sa robila veľmi citlivo so zreteľom na odborné stanoviská a zohľadnením 
individuálnych potrieb liečby pacientov v súlade s ich diagnózami. V mnohých prípadoch sa 
nezvýšili doplatky, neznížila sa dostupnosť liekov, tak ako bolo vopred avizované.  Prečo MZ 
nezačalo  konať v súlade so zákonom, z vlastného podnetu ohľadne prehodnocovania úhrad 
ZP pre všetky lieky zaradené v kategorizačnom zozname na to je potrebné sa opýtať MZ.   
Rezort zdravotníctva pár týždňov pred voľbami nepodpísal revíziu úhrad  k 15. 1. Poisťovne 
i zástupcovia farmaceutického priemyslu hovoria o neštandardnom kroku. Ministerstvo sa 
bráni. „Pristúpili k rozhodnutiu ohľadne prehodnocovania úhrad k 1. 4. 2020 so záverom, že 
stav zostáva aj v ďalšom štvrťroku nezmenený (od 1. 4.). Z pohľadu pacienta sa tak nič 
nemení, v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom je dostupnosť liekov vzhľadom na 
finančný dopad bez zmien,“ uviedla hovorkyňa rezortu. Podľa nej nejde o ojedinelé 
rozhodnutie, „v minulosti k obdobným rozhodnutiam pristúpili aj bývalí šéfovia rezortov“. 
o k nárastu doplatkov od 1.1.2020  a od 1.4.2020 nedôjde 
o  Komisia tento rok nezasadala kvôli mimoriadnej situácii. Je potrebná vzájomná 

informovanosť medzi AOPP a prizývanými členmi na zasadnutia aj počas tohto krízového 
obdobia, keď môže dôjsť k zhoršeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti a liečby.   

o Činnosť LK bude pokračovať za štandardných podmienok po ukončení karantény.Skype 
zasadnutie LK- 20.4. 2020. Mala by byť podporená partnermi obdobne ako v r. 2019 
v súlade so štatútom 

- účasť členov na zasadnutiach LK- predsedníctvo, AIFP, Genas, AZP, prizvaní hostia podľa 
potreby   

- najbližšie zasadnutie LK je naplánovaní na 05.05.2020 
- podpredseda LK – JUDr. Dominik Okenica – Mgr. Michal Šula skončil spoluprácu 

s advokátskou kanceláriou 
- 21.04. 2020 odoslaná partnerom žiadosť o finančnú podporu LK na rok 2020 tak, aby mohli 

byť tento rok aspoň čiastočne pokryté legislatívne aktivity AOPP.  
 

K bodu 9: 

Príprava 4. celoslovenskej pacientskej konferencie 

• HV – oslovenie ministra zdravotníctva so žiadosťou o prevzatí záštity 

• HV – oslovenie rektora SZU so žiadosťou o prevzatí záštity 

• HV – oslovenie partneri so žiadosťou o podporu konferencie  

• HV – oslovenie prednášajúcich so žiadosťou o dodanie tém do 15.06.2020 

• HV- oslovenie členských organizácii so žiadosťou na návrh ocenení“ Môj lekár“ „Moja sestra“   
 

 

K bodu 10:  

• prezidentka AOPP požiadala členov predsedníctva o uvoľnenie uznesenia o vyplácaní 
neodkladných platieb, nakoľko je potrebné vyplatiť záväzky v rámci už realizovaných 
projektov a aktivít.  

• Newsletter – HV a PB – pokračuje v príprave 



• Projekt personálnej a finančnej stability  AOPP – potreba stabilného financovania  
o Príprava návrhov na základe personálnej matice - pripravuje Miroslava Fovényes,  
o v spolupráci s právnikmi je legislatívny návrh pripravený 
o zodpovední – ML, JB 

• nové členstvo AOPP - Hlas nášho srdca ( 01.05.2020) 

• Mgr. Michal Šula odchádza z advokátskej kancelárie, v rámci LK ho nahradí JUDr. Dominik 
Okenica 
 

 

K bodu 11: 

Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 28.04.2020   

 

A. Predsedníctvo schvaľuje 

A/1/2/2020 -  Návrh programu zasadnutia 
A/2/2/2020 – Helenu Valčekovú (HV) za zapisovateľku zápisnice, za overovateľa Dominika Tomeka (DT) 
A/3/2/2020 – Program zasadnutia predsedníctva 

A/4/2/2020 – Občianske združenie „Hlas nášho srdca“  za nového člena AOPP 

A/5/2/2020 – Uvoľnenie uznesenia A/12/1/2020 

  
 

 

B. Predsedníctvo ukladá   

B/1/2/2020 – doplnenie pripomienok k PVV členom predsedníctva do 30.04.2020 

B/2/2/2020 – požiadať GENAS o podporu aktivít LK 

 

C. Predsedníctvo berie na vedomie  

C/1/2/2020 – stav hospodárenia AOPP od 23.03.2020 – 28.04.2020 

C/2/2/2020 – činnosť členov predsedníctva AOPP 

C/3/2/2020 – realizáciu projektov  

C/4/2/2020 – zmena podpredsedu LK z personálnych dôvodov advokátskej kancelárie 

 

K bodu 12 

Prítomní členovia predsedníctva AOPP počtom hlasov za 5, proti 0, zdržal sa 0 odsúhlasili návrh uznesení. 

 

K bodu 13 

Mária Lévyová poďakovala všetkým zúčastneným za účasť. Termín ďalšieho zasadnutia predsedníctva 

AOPP sa upresní podľa situácie a dohody členov predsedníctva AOPP.   

 

 

Predsedajúca:  Mária Lévyová 

Zapísala: Helena Valčeková 

Dňa:  28.04.2020 

Overil: Dominik Tomek 

Dňa:  28.04.2020 

 


