
Zasadnutie	výboru	Slovenskej	psychiatrickej	spoločnosti	SLS	dňa	15.3.2017	

Zápisnica	č.	3/2017	

Miesto	zasadnutia:	Psychiatrická	klinika	LFUK	a	UN	Bratislava	

	

Prítomní:	Dr.	Izáková,	Dr.	Králová,	Dr.	André,	Dr.	Zelman,	Dr.	Dragašek,	Dr.	Vašečková,	Dr.	Vavrušová	

Ospravedlnení:	Dr.	Breznoščáková,	Doc.	Dóci,	Dr.	Janík,	Dr.	Grohol,	Dr.	Patarák,	p.	Lasičková	

	

Program:	

1. 17.	Česko-slovenský	psychiatrický	zjazd,	19.	–	21.	10.	2017	v	Bratislave:		
a. Dr.	 Izáková	 a	Dr.	 Breznoščáková	 listom	 pozvali	 na	 podujatie	 Mr.	 Mykolu	 Gnatovskyho,	

prezidenta	European	CPT.	Dr.	 Izáková	oficiálnym	 listom	pozve	aj	ďalších	 zahraničných	hostí	
na	podujatie	a	oznámi	im,	že	im	SPsS	SLS	odpúšťa	registračný	poplatok.	

b. Získali	sme	záštitu	prezidenta	SR,	dekana	LFUK	a	riaditeľa	UNB	nad	podujatím.	
c. Výbor	 schválil,	 že	 do	 zmlúv	 uzatvorených	 s	partnermi	 podujatia	 sa	 uvedie	 podmienka,	 že	

v	prípade	 vystavenia	 zálohovej	 faktúry	 za	 partnerstvo,	 musí	 byť	 suma	 uhradená	 vo	 výške	
100%,	 resp.	 vo	 výnimočných	 prípadoch	 80%	 z	 celkovej	 sumy	 minimálne	 3	 mesiace	 pred	
podujatím.	 Splatnosť	 bude	 14	 dní	 od	 vystavenia	 zálohovej	 faktúry.	 V	prípade	 nedodržania	
tejto	 podmienky	 nebude	 platné	 partnerstvo	 a	z	neho	 vyplývajúce	 záväzky	 voči	 partnerovi	
(zverejnenie	v	materiáloch,	priestor	na	odborné	sympózium,	atď.).	

2. MZ	SR	požiadalo	SPsS	SLS	o	kvalifikovaný	odborný	odhad	viacerých	oblastí	činnosti	ambulantnej	
psychiatrickej	 starostlivosti.	 Výbor	 požiadal	 o	vyjadrenie	 sa	 Dr.	 Dúžeka,	 ktorý	 vypracovaný	
materiál	predložil	v	takej	kvalite,	že	ho	výbor	schválil	a	postúpil	MZ	SR.	

3. Dr.	 Izáková	požiadala	MZ	SR	o	predĺženie	 termínu	na	zaslanie	podnetov	a	návrhov	k	 inováciám	
platných	 minimálnych	 štandardov	 pre	 špecializačné	 odbory	 alebo	 certifikované	 pracovné	
činnosti.		

4. Výbor	vzal	na	vedomie	 informáciu	Dr.	Šubu,	hlavného	odborníka	pre	detskú	psychiatriu	MZ	SR,	
o	jeho	rokovaní	na	pôde	MZ	SR	ohľadom	resocializačných	zariadení	pre	dospievajúcich,	rovnako	
ako	 jeho	 návrh	 pre	 MZ	 SR	 na	 revitalizáciu	 Odd.	 pre	 deti	 a	dorast	 v	PN	 PP	 Pezinok,	 ktorá	 by	
umožnila	detoxifikáciu	a	pokračujúcu	liečbu	pre	oblasť	Hl.	mesta	SR	Bratislavy	a	okolia.	

5. Výbor	 SPsS	 SLS	 schválil	 účasť	 Dr.	 Vavrušovej	 na	 EPA	 Florence	 (Taliansko)	 1.-4.	 apríla	 2017	
a	preplatenie	letenky.	

6. Dr.	 Izáková	 postúpila	 Kategorizačnej	 komisii	 MZ	 SR	 návrh	 Prof.	 Pečeňáka	 a	Dr.	 Ferenčákovej,	
schválený	 výborom	 SPsS	 SLS,	 na	 postup,	 ktorý	 by	 viedol	 k	 zrušeniu	 niektorých	 nevhodných	
indikačných	obmedzení	antipsychotík	a	antidepresív.	

7. Výbor	 SPsS	 SLS	 schválil	 Postup	 pri	 schvaľovaní	 žiadosti	 o	 garanciu	 SPsS	 SLS	 pre	 odborné	
podujatie,	 ktorý	 vypracoval	 Dr.	 Dragašek.	 Renovované	 pravidlá	 boli	 zverejnené	 na	 webovej	
stránke	dňa	19.3.2017	a	odvtedy	sú	v	platnosti.	

8. World	Medical	Association	sa	obrátila	na	SLS	so	žiadosťou	o	vyjadrenie	sa	klinických	odborných	
spoločností	 k	používaniu	 Istanbulského	 protokolu	 -	 Manual	 on	 the	 Effective	 Investigation	 and	
Documentation	 of	 Torture	 and	 Other	 Cruel,	 Inhuman	 or	 Degrading	 Treatment	 or	 Punishment	
Assessment	–	riešením	vzhľadom	k	zameraniu	požiadavky	výbor	poveril	Dr.	Breznoščákovú.	

9. Dr.	Vavrušová	preštuduje	Operačný	program	Ľudské	zdroje	MPSVR	SR	a	zváži	prípravu	projektu	
v	súlade	s	jeho	prioritnou	osou	4	–	špecifický	cieľ	4.2.1	-	podpora		deinštitucionalizácie		v		oblasti		
špecializovanej	 	 psychiatrickej	 	 zdravotnej	 	 starostlivosti	 (napr.	 podpora	 rozvoja	 integrovaných	



ambulantných	 a	 terénnych	 služieb	 a	 starostlivosti	 v	 oblasti	 špecializovanej	 	 psychiatrickej		
zdravotnej	 	 starostlivosti	 	 na	 	 komunitnej	 	 úrovni;	 	 vzdelávanie	 	 a	 príprava	 	 zdravotných		
pracovníkov	 	 a	 	 profesionálov	 	 na	 	 prechod	 	 z	 inštitucionálnej	 	 na	 	 komunitnú	 starostlivosť	 v	
oblasti	 špecializovanej	 psychiatrickej	 zdravotnej	 starostlivosti	 a	 iné).	 MZ	 SR	 ponúka	 možnosť	
pomoci	pri	vypracúvaní	projektu.	

10. Dr.	 Izáková	 sa	 zúčastnila	 zasadnutia	 Rady	 duševného	 zdravia	 dňa	 1.3.2017,	 predsedom	 RDZ	 je	
MUDr.	Štefan	Laššán,	PhD.,	generálny	riaditeľ	Sekcie	zdravia	MZ	SR	–	z	rokovania	vyplynulo,	že	je	
potrebné	predložiť	na	rokovanie	vlády	návrh	ďalšieho	postupu	o	realizácii	Národného	programu	
duševného	 zdravia	 na	 obdobie	 nasledujúcich	 rokov	 –	 konečný	 termín	 je	 30.6.2017.	 Výbor	 sa	
dohodol,	že	do	nasledujúceho	zasadnutia	jeho	členovia	spripomienkujú	aktuálny	NPDZ	a	navrhnú	
5	bodov	Akčného	plánu	na	realizáciu	NPDZ.	Dr.	Izáková	zaslala	všetkým	členom	výboru	aktuálne	
znenie	NPDZ.	Zodpovedná	za	agendu	RDZ	na	MZ	SR	bude	Mgr.	Veronika	Mészárosová.	Pridelená	
dotácia	pre	NPDZ	v	roku	2017	predstavuje	80	000€.	

11. Dr.	 Izáková	 a	Dr.	 Janík	 sa	 zúčastnili	 Konferencie	 o	inováciách	 interdisciplinárnej	 zdravotnej	
starostlivosti	15.-16.3.2017	v	Bratislave.	Podujatie	sa	uskutočnilo	v	gescii	MZ	SR.	Svoje	príspevky	
predniesli	v	odbornom	bloku	Klient	s	mentálnym	ochorením.	

12. Dr.	Izáková	sa	dňa	16.3.2017	zúčastnila	Kick-off	meetingu	na	MZ	SR,	ktorý	bol	venovaný	projektu	
Štandardné	diagnostické	a	terapeutické	postupy,	ktorého	riadiacim	orgánom	je	MPSVR	SR	a	bude	
riešiť	prevenciu	a	ambulantnú	starostlivosť	v	medicíne.	Projekt	by	mal	byť	spustený	v	apríli	2017.	
Vytvorené	 budú	 odborné	 pracovné	 skupiny,	 ktorých	 členovia	 (max.	 9)	 budú	 vytvárať	 ŠDTP.	
Vypracované	 štandardy	 by	mali	 byť	 následne	 katalogizované	 a	kategorizované,	 pripravuje	 sa	 aj	
úprava	príslušnej	legislatívy.	Meetingu	sa	zúčastnili	za	psychiatriu	aj	Dr.	Šuba	a	Dr.	Okruhlica.	Prvá	
etapa	 projektu	 (príprava	 ŠDTP	 v	 termíne	 10.4.2017	 –	 30.6.2017)	 zahŕňa	 i	odbor	 psychiatria	 –	
vyselektované	 boli	 diagnostické	 jednotky	 z	okruhu	 F20-29,	 F10-19,	 F30-39.	 Pôjde	
o	multidisciplinárny	prístup	–	t.	 j.	multisektorové	zapojenie	(aj	sociálneho	sektoru).	Predpokladá	
sa	spolupráca	medzi	rôznymi	OPS.	

13. Dr.	 Izáková	postúpi	Dr.	 Trebatickej	 Správu	o	plnení	Národného	akčného	plánu	pre	deti	 na	 roky	
2013-17	a	návrh	na	jeho	aktualizáciu	s	výzvou	na	spripomienkovanie.	

14. Realizovala	 sa	 úhrada	 členského	 príspevku	 pre	 WPA	 na	 rok	 2017	 vo	 výške	 1.550	 USD	 (dňa	
2.3.2017).	

15. Dr.	 Dragašek	 predniesol	 požiadavku	 Dr.	 Dana	 Georgescu	 -	 viceprezidenta	 pre	 CME	 o	zaujatí	
stanoviska	 SPsS	 SLS	 k	reklasifikácii	 demencií	 v	MKCH-11	 do	 neurologických	 diagnóz.	 SPsS	 SLS	
vyjadruje	nesúhlasné	stanovisko.	

16. MZ	 SR	 adresovalo	 výboru	 SPsS	 SLS	 žiadosť	 o	nomináciu	 hlavného	 odborníka	 pre	 oblasť	
spolupráce	s	WHO	Survey	of	institutions	for	adults	with	mental	disabilities	in	the	WHO	European	
region	 –	 2.	 fáza	 realizácie.	 Výbor	 sa	 dohodol,	 že	 Dr.	 Izáková	 osloví	 Dr.	 Sedlákovú	 (WHO	
representative	 in	 Slovakia)	 a	požiada	 ju	 o	spresnenie	 požiadavky.	 Výbor	 následne	 prerokuje	
nomináciu	na	nasledujúcom	zasadnutí.	Zodpovedný	za	spoluprácu	s	WHO	za	psychiatriu	 je	doc.	
Dóci	a	detskú	psychiatriu	Dr.	Šuba.	

17. Výbor	 nemá	 pripomienky	 k	 Návrhu	 zákona	 č.	 .../2017,	 ktorým	 sa	 mení	 a	 dopĺňa	 zákon	 č.	
355/2007	Z.	z.	o	ochrane,	podpore	a	rozvoji	verejného	zdravia	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	
zákonov	v	znení	neskorších	predpisov	(problematika	pracovnej	zdravotnej	služby).	

18. Granty	 SPsS	 SLS:	 Výboru	 boli	 doručené	 3	 žiadosti	 o	pridelenie	 výskumného	 grantu.	 Výbor	 ich	
schválil	a	pridelil	im	finančnú	podporu:		
žiadatelia	–	názov	projektu	–	finančná	podpora:	
Výskumný	 grant	 č.	 01/2017:	 "Sexuálne	 nežiaduce	 účinky	 antidepresív",	 hlavný	 riešiteľ	 MUDr.	
Barbora	 Vašečková.	 Výbor	 SPsS	 SLS	 schválil	 pre	 tento	 vedecký	 grant	 finančné	 prostriedky	 vo	
výške	1000	€.	



Výskumný	grant	č.	02/2017:	"Poruchy	olfaktorickej	identifikácie	a	hedonickej	olfakcie	u	pacientov	
so	schizofréniou	a	s	Parkinsonovou	chorobou",	hlavný	riešiteľ	MUDr.	Maichal	Patarák.	Výbor	SPsS	
SLS	schválil	pre	tento	vedecký	grant	finančné	prostriedky	vo	výške	1200	€.		

Výskumný	grant	č.	03/2017:	"Prevencia	 relapsu	závislosti	od	alkoholu	pomocou	autoobservácie	
videozáznamu	delíria	tremens",	hlavný	riešiteľ	MUDr.	Michal	Turček,	PhD.	Výbor	SPsS	SLS	schválil	
pre	tento	vedecký	grant	finančné	prostriedky	vo	výške	800	€.	
Výbor	sa	dohodol,	že	čerpanie	pridelených	finančných	prostriedkov	bude	možné	až	po	predložení	
súhlasného	 stanoviska	 Etickej	 komisie	 príslušného	pracoviska	 s	realizáciou	 výskumu.	 Projektom	
bola	 priznaná	 finančná	 dotácia	 len	 vo	 výške	 priamych	 nákladov	 spojených	 so	
samotnou	realizáciou	výskumu	–	v	prípade	prezentácie	výsledkov	na	konferenciách,	resp.	pri	ich	
publikovaní	je	potrebné	požiadať	o	cestovný	a/alebo	publikačný	grant.	

19. Výbor	nominoval	do	Odbornej	pracovnej	skupiny	pre	psychiatriu,	ktorá	pracuje	pri	Kategorizačnej	
komisii	 –	 Dr.	 Ferenčákovú	 ako	 podpredsedu	 a	Dr.	 Turčeka	 ako	 člena.	 Obidvaja	 nominovaní	 so	
svojou	nomináciou	súhlasili.	Predsedom	OPS	je	naďalej	Dr.	Vavrušová.	

20. Nasledujúce	zasadnutie	výboru	bude	11.04.2017	o	14:00	hod.	v	Bratislave.	
	

Zapísali:	Dr.	Izáková,	Dr.	Králová	

	

	


