
 

 

Zápisnica 3/2017 

zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR 

 

Dátum: 25.5.2017 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), Eva Madajová (EM) 

Pozvaní: Petra Balážová (PB), Peter Marčan (PM), Peter Porubský (PP), Helena Valčeková (HV) 

Ospravedlnený: Dominik Tomek (DT) 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa 
3. Schválenie programu 
4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia predsedníctva, zo dňa 27.3.2017 
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. Príprava VZ - odsúhlasenie programu, rozdelenie úloh 
8. Rôzne 
9. Návrhy na uznesenia 
10. Schválenie uznesení 
11. Záver 

 

K bodu 1 

Prezidentka Mária Lévyová privítala všetkých zúčastnených a skonštatovala, že Predsedníctvo AOPP je uznášania 

schopné, keďže sa zišlo v počte 4 členovia Predsedníctva AOPP. Prizvaní boli Peter Marčan (PM) a Peter Porubský (PP) 

z Reputation N, Petra Balážová (PB), Helena Valčeková (HV)  a čestná prezidentka Eva Madajová (EM). 

 

K bodu 2 

Za zapisovateľku bola schválená Petra Balážová (PB) a za overovateľku Miroslava Fövényes (MF). 

 

K bodu 3 

Návrh programu zasadnutia Predsedníctva AOPP, ktorý bol predložený Máriou Lévyovou prítomným členom 

Predsedníctva AOPP v elektronickej forme dňa 15.5.2017, bol schválený všetkými členmi Predsedníctva AOPP. 

 

K bodu 4 

Uznesenia od A/1/2/2017 do A/4/1/2017; od A/15/2/2017 do A/17/2/2017; od A/20/2/2017 do A/23/2/2017 splnené.  

Uznesenia od A/5/2/2017 do A/14/2/2017; od A/18/2/2017 do A/19/2/2017 priebežne plnené. 



 

 

Uznesenia B/1/1/2017, od B/3/2/2017 do B/5/2/2017, B/8/2/2017, B/11/2/2017 splnené. 

Uznesenia B/2/2/2017, B/7/2/2017, B/9/2/2017 – B/10/2/2017 priebežne plnené. 

Uznesenie B/6/2/2017 – nesplnené. Prednáška na tému PR v praxi pacientskych organizácií sa počas VZ nebude konať. 

 

K bodu 5 

 Príloha č. 1 – uhradenie faktúr od 27.3.2017 do 25.5.2017 – 12 135,53 EUR 

 Stav na účte k 21.5.2017 – 15 493,94 EUR 

 Zisk z 2% daní v r. 2016 – 11 232 EUR 

 Zostatok z 2% daní k 21.5.2017  - 3 440 EUR –  potrebné vyčerpať v súlade zo zákonom do konca 2017 

 

K bodu 6  

 Členovia Predsedníctva – poslať svoje aktivity PB 

 

K bodu 7 

 Rozdelenie úloh: 

o  Mandátová komisia – Ján Čačko ako predseda 

o  Návrhová komisia – Marica Laščeková ako predsedníčka 

o  Revízna komisia – email členským organizáciám so žiadosťou o návrhy do RK 

o  Volebná komisia – Eva Bacigalová ako predsedníčka 

 Pred zasadnutím VZ sa pošle emailom členským organizáciám Etický kódex so žiadosťou o jeho prečítanie 

a následné schválenie na VZ ako aj Správa o činnosti AOPP 

 EM upozornila, že je potrebné do návrhu programu na VZ pridať bod o Zmene stanov AOPP 

 Členovia predsedníctva si pripravia/aktualizujú svoje aktivity do prezentácie na VZ. PB pripraví finálnu verziu 

prezentácie. 

 

K bodu 8 

 PR aktivity – pokračovanie komunikačnej stratégie, správa FB a web stránky AOPP 

o  Peter Porubský opúšťa Reputation N, nahradí ho Lenka Stejskalová. 

 Poradňa AOPP – pokračovanie v činnosti, budovanie siete poradní AOPP. 

o  pripravená brožúra pre pacientov v online verzii 

o  MF stretnutie so zástupcami Rooseveltovej nemocnice 

 Na otvorenie stánku je potrebné uzatvoriť nájomnú zmluvu za symbolickú cenu 1 EURO 

mesačne 

o  6.6. sa uskutoční komunikačný tréning pre pacientskych poradcov 

o  koncom júna je naplánované otvorenie poradne 



 

 

o  pripraví sa TS v spolupráci s tlačovým oddelením nemocnice a živý vstup v spolupráci s regionálnou 

RTVS 

o  MF navrhuje, aby sa tlač brožúr pre pacientov platila z 2% 

o  udržateľnosť poradní – návrh – zabezpečiť preplácanie cestovných nákladov poradcom; pravidelné 

dopytovanie (aj zo strany poradcov, aj zo strany pacientov) 

o  AOPP – stanoviť systém ďalšieho financovania 

 PM – prezistiť možnosť dať na web platobný systém a dotačný systém 

o Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - MF 

o Projektový manažér Miroslava Fövényes 

 Projekt AOPP - EPF „EUPATI – Pacient a liek“ - pokračovanie vzdelávania pre pacientov.  

o vytvorenie kalendára aktivít a určenie možných prednášok u členov AOPP 

o príprava online knižnice materiálov EUPATI Toolbox na webstránke EUPATI 

o  je potrebné určiť štatút EUPATI 

o Projektový manažér Petra Balážová 

o Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - DT 

 Projekt „Lieky s rozumom“ 

o  Odborný garant – prof. MUDr. Jozef Glasa 

o  PM predstavil harmonogram a rozpočet projektu 

o  zdroje financovania – všetky tri zdravotné poisťovne + Fond na boj so závislosťami 

o Projektový manažér Peter Marčan 

o Zodpovedný člen predsedníctva AOPP – ML 

 Národný projekt splnomocnenca vlády SR pre mimovládne organizácie – za AOPP „Stratégia dlhodobej 

starostlivosti“. 

o podpísané memorandum so všetkými zainteresovanými stranami, ešte je potrebné podpísať zmluvu 

o predpokladaný začiatok jún/júl 2017; trvanie 24 mesiacov 

o pozícia AOPP – mediátor medzi ministerstvami , ZMOS, organizáciami v zdravotníctve a soc. sfére 

o  v gescii Splnomocnenca vlády pre ROS, MZ SR 

o zodpovedná Mária Lévyová 

o Projektový manažér Mária Lévyová, Helena Valčeková 

 Projekt „Pacient a zdravotnícke pomôcky“ 

o  dotazovanie bude prebiehať v réžii AOPP 

o  predpokladané rozoslanie dotazníka – september 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 pripravený je rozpočet a prvá fáza projektu 

o Projektový manažér Petra Balážová  

o Zodpovedný člen predsedníctva AOPP – DT 

 Zákon č. 363 – potrebné zvolať Skype predsedníctvo 

 Prihláška pre nových členov 

o  pripravuje sa aktualizácia prihlášky pre nových členov 

o  zodpovední: M. Laščeková, P. Balážová 

 Rada vlády pre MVO 

o  dňa 9.6. bude zasadať komora 

o  pripravuje sa register MVO 

o  pripravuje sa novelizácia zákona o MVO 

 Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

o  zástupcovia pre pacientov s civilizačnými chorobami – JUDr. Madajová, A. Lukovičová 

o  čaká sa na nový ustanovujúci výbor, ktorý bude opätovne kreovaný 

 EB pozvaná na konferenciu – Oncology Collaboration v dňoch 15. – 16.9.2017 vo Viedni 

o  predsedníctvo súhlasí s jej účasťou 

 Výzva MV SR - http://www.minv.sk/?opevs 

o  príležitosť pre AOPP sa zapojiť 

o  zapojenie do dvoch programov: 

 Občianska informovanosť a participácia 

 Tvorba verejných politík 

o  členovia predsedníctva súhlasia s podaním žiadosti o dotáciu 

o  prípravou projektu poverená MF 

 

K bodu 9 

Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 25.5.2017   

A - Predsedníctvo schvaľuje 

A/1/3/2017 - Návrh programu zasadnutia.  

A/2/3/2017 - Petru Balážovú (PB) spísaním zápisnice zo zasadnutia, za overovateľku Miroslavu Fövényes (MF). 

A/3/3/2017 - Evu Bacigalovú za koordinátora pre spoluprácu s potenciálnymi donormi, členskými organizáciami v 

oblasti zviditeľňovania ich činnosti na sociálnych sieťach, web stránke. 

A/4/3/2017 – ML preplatenie faktúr – viď bod 5.  

A/5/3/2017 - PB  za projektovú manažérku projektu AOPP „EUPATI – Pacient a liek“, DT zastrešním 

A/6/3/2017 - PB  za projektovú manažérku projektu AOPP  „Etika a transparentnosť“, zastrešuje ML 

A/7/3/2017 - PM za projektového manažéra projektu AOPP „Lieky s rozumom“, zastrešuje ML 

A/8/3/2017 - ML  za projektového manažéra projektu AOPP „Stratégia LTC“, zastrešuje ML 

http://www.minv.sk/?opevs


 

 

A/9/3/2017 – Lenku Stejskalovú  za projektového manažéra pre projekt AOPP „PR aktivity“, zastrešuje ML 

A/10/3/2017 - MF  za projektovú manažérku pre projekt „Sieť pacientskych poradní“, MF zastrešením 

A/11/3/2017 – MLa za projektovú manažérku pre projekt „Pacient a zdravotnícke pomôcky“, MLa zastrešením 

A/12/3/2017 - ML zastupovaním AOPP v pracovných skupinách na pôde MZ SR v rámci pracovných skupín  projektu 

„Hodnota za peniaze“ 26 úloh.   

A/13/3/2017 - PB  za projektovú manažérku projektu „Digitálna  agenda“, DT zastrešením. 

A/14/3/2017 – EM zodpovedná za projekty vo vzťahu k Ministerstvu vnútra a Ministerstvu práce, sociálnych vecí 

a rodiny. 

A/15/3/2017 – EB za nábor nových členov. 

A/16/3/2017 – s rozdelením úloh na VZ podľa bodu 7. 

A/17/3/2017 – preplatenie tlače letákov na poradne z 2%. 

A/18/3/2017 – zapojenie sa do výzvy MV SR. 

A/19/3/2017 – účasť EB na konferencii vo Viedni. 

 

B. Predsedníctvo ukladá  

B/1/3/17 - PB poslať členov Správu o činnosti a Etický kódex. 

B/2/3/17 – ML doplniť návrh programu VZ o Zmenu stanov.  

B/3/3/17 – určiť štatút EUPATI.  

B/4/3/17 – PM prezistiť možnosti pridania platobnej brány a dotačného systému na web AOPP. 

B/5/3/17 – DT poslať predsedníctvu sumár návrhov a požiadaviek pacientov k novele zákona 363. 

B/6/3/17 – PB pripraviť finálnu verziu prezentácie na VZ. 

B/7/3/17 – členovia predsedníctva poslať PB aktuáluzáciu svojich činností na prípravu prezentácie na VZ. 

B/8/3/17 – ML zvolať zasadnutie Skype predsedníctva k návrhu zákona č. 363 

B/9/3/17 – PB, MLa pripraviť aktualizáciu novej prihlášky pre členov do AOPP 

 

C. Predsedníctvo berie na vedomie 

C/1/3/17 – odchod PP z Reputation N a jeho nástupcu – Lenku Stejskalovú. 

 

K bodu 10 

Prítomní členovia predsedníctva AOPP počtom hlasov za 4, 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 

6.9.2017 o 10:30 v kancelárii AOPP, Prešovská 39, v Bratislave. 

 

 



 

 

Zapísala: Petra Balážová 

Dňa:  25.5.2017 

Overil:  Miroslava Fövényes 

Dňa: 

Predsedajúca: Mária Lévyová 

Dňa: 

 


