
Asociácia protetických pacientov
Asociácia protetických pacientov je dobrovoľným občianskym združením, 

ktoré združuje občanov Slovenskej republiky po amputácii, 
ako aj amputovaných občanov iných krajín trvalo žijúcich na Slovensku.

Členom asociácie môže byť aj právnická osoba, 
ktorá sa chce podieľať na jej cieľoch a poslaní.

Naše ciele
Pomoc ľuďom po amputácii

Našim cieľom je poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti pomoci ľuďom po 
amputácii , najmä pri riešení ich sociálnych, zdravotných, ekonomických a 
spoločenských potrieb a záujmov.

Obhajovanie záujmov a potrieb
Obhajovať záujmy a potreby osôb po amputácii, vrátane predkladania návrhov príslušným 
orgánom verejnej správy, či iným subjektom na zlepšenie postavenia amputovaných 
občanov v spoločnosti, ako aj organizovanie kampaní a petičných akcií na podporu a 
ochranu amputovaných.

Účasť v správnych, či iných konaniach
Účasť v správnych, či iných konaniach, pri ktorých môžu byť dotknuté záujmy 
amputovaných občanov napr. pri konaniach, či rokovaniach vedených Ministerstvom
zdravotníctva Slovenskej republiky, či zdravotnými poisťovňami. Spolupracovať s 
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti sociálnej starostlivosti, 
výrobcami zdravotníckych pomôcok, vzdelávacími ustanovizňami, jednotlivými lekármi, 
fyzioterapeutmi, inými zdravotníckymi pracovníkmi, či sociálnymi pracovníkmi.

Materiálna pomoc
V prípade potreby poskytovať materiálnu pomoc alebo inú pomoc členom asociácie pri 
začlenení do riadneho spôsobu života - napr. pomoc pri zabezpečení zdravotníckej pomôcky, 
pomoc pri úprave motorového vozidla, pomoc pri zabezpečení zdravotnej, či lekárenskej 
starostlivosti, rehabilitácií, ozdravných pobytov, a to v súlade s aktuálnymi materiálnymi 
možnosťami APP.

Kultúrne, spoločenské, športové a vzdelávacie akcie
Usporadúvať kultúrne, spoločenské, športové a vzdelávacie akcie pre amputovaných. 
V spolupráci s orgánmi verejnej správy prispievať k vytváraniu vhodného prostredia 
na integráciu amputovaných občanov do spoločenského a pracovného prostredia.
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Association of prosthetic patients
The association of prosthetic patients is a voluntary civic association, 

which brings together citizens of the Slovak Republic after amputation as well as 
amputated citizens of other countries living in Slovakia. 
A member of the association may also be a legal person 

who wants to participate in its goals and missions.

Our goals
Help people after amputation 

Our goal is to provide generally beneficial services after amputation, especially in addressing 
their social, health, economic and social issues, social needs and interests.

Defending interests and needs
Defend the interests and needs of people after amputation, including submitting proposals
 to appropriate public authorities or other entities to improve the status of the amputated 
citizens in society, as well as organizing campaigns and petitions to support and protect the 
amputees.

Participation in administrative or other proceedings
Participation in administrative or other proceedings in which interests of amputated 
citizens might be compromised, e.g. in proceedings or negotiations conducted by the 
Ministry of Health of the Slovak Republic, or health insurance companies. Collaborate 
with healthcare and pharmaceutical providers, social services, educational 
establishments, individual doctors, physiotherapists, other healthcare workers, and 
social workers. 

Material Assistance
If necessary, provide material assistance or other assistance to members of the association 
when trying to incorporate into the proper lifestyle - assistance with medical assistance, 
assistance with vehicle modification, assistance in health care, medical care, rehabilitation, 
rehabilitation stays, in line with the current material possibilities of the association.

Cultural, social, sporting and educational events
Organize cultural, social, sports and educational events for amputees. In cooperation with 
public authorities contribute to the creation of a suitable environment for the integration of 
amputated citizens into the social and working environment.
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