
Zasadnutie Výboru a Dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS 

dňa 21.9.2022 telekonferenčnou formou 

 

Zápisnica č. 9/2022 

 

Prítomní: Dr. M. Patarák, Dr. J. Dragašek, Dr. V. Valkučáková, Dr. I. Riečanský, Dr. B. 

Bodnár, Dr. M. Grohol, Dr. M. Vančo, Dr. E. Katrlíková, Dr. B. Vašečková, Dr. V. 

Režnáková, Dr. M. Virčík. 

 

Ako hostka bola prítomná hlavná odborníčka MZ SR pre psychiatriu, doc. Dr. Ľ. Izáková. 

 

Ospravedlnení: Dr. M. Somora 

 

Program: 

 

1. Dr. Patarák po voľbách odstúpil z funkcie predsedu Etickej komisie (EK) aj sa vzdal 

členstva, krátko nato sa vzdala členstva aj MUDr. Lívia Vavrušová, PhD. Traja členovia 

Etickej komisie súhlasili s členstvom aj v ďalšom štvorročnom období: Prof. MUDr. Ján 

Pečeňák, PhD., MUDr. Natália Kaščáková, PhD. a MUDr. Danica Caisová. Podľa stanov EK 

bolo potrebné navrhnúť dvoch členov EK. Výbor navrhol viacerých kandidátov, z ktorých 

napokon schválil JUDr. MUDr. Jána Uhrína, MHA, a MUDr. Marcelu Šoltýsovú. Obaja 

navrhnutí kandidáti súhlasili s členstvom. Následne si členovia EK spomedzi seba zvolia 

nového predsedu. Voľbu povedie MUDr. Natália Kaščáková, PhD.   

 

2. Výbor pripravil Programové vyhlásenie Výboru – všeobecnú deklaráciu cieľov na 

nadchádzajúce obdobie 2022-2026.  

 

3. Publikácia Základné princípy reformy psychiatrickej starostlivosti v angličtine bude vydaná 

iba v online forme. Iniciatíva anglickej verzie vyšla od profesora Falkaia z EPA. Podľa 

dohovoru medzi Dr. Patarákom a Doc. Izákovou budú náklady na publikáciu pokryté 

z finančného rozpočtu XV. Slovenského psychiatrického zjazdu a odhadujú sa na 300-350 

eur. Publikácia bola zverejnená na stránke www.psychiatry.sk. 

 

4. V júli poslala MUDr. Zuzana Janíková otvorený list ministrovi zdravotníctva SR 

MUDr. Vladimírovi Lengvarskému, MPH, a štátnej tajomníčke Mgr. Lenke Dunajovej 

Družkovskej, a to z dôvodu nenaplneného očakávania o navýšenie platieb zo strany 

zdravotných poisťovní na miestodeň v stacionároch na Slovensku. Výbor preveril možnosti 

avizovaného navýšenia platieb zo strany zdravotných poisťovní. To malo platiť od 1. 

septembra 2022. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti avizujú, že sa navýšenie 

nezrealizovalo a preto sa Výbor v tejto oblasti obráti na Ing. Čvapeka, Generálneho riaditeľa 

Sekcie zdravia MZ SR. 

 

5. Výbor a dozorná rada sa per rollam uzniesli na podpore preradenia kúpeľnej liečby 

pacientov s vybranými psychiatrickými diagnózami z kategórie B do kategórie A, respektíve 

podporného dokumentu, ktorého autorom je doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. Dokument 

aj z odôvodnením podpory bol poslaný pani Oľge Lukačovičovej na MZ SR.  

 

6. Proces tvorby a ďalšia perspektíva ŠDTP pre diagnostiku a komplexný manažment 

zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom. Boli oslovení zástupcovia MZ 

SR ohľadne ďalšieho postupu – Výbor čaká na ich reakciu. 



 

7. Výbor a dozorná rada sa per rollam uzniesli na podpore projektu pri príležitosti Svetového 

dňa duševného zdravia, iniciovaného hlavnou odborníčkou pre psychiatriu, Doc. MUDr. 

Ľubomírou Izákovou, PhD., a to z dôvodu potreby koordinovaných aktivít s detigmatizačným 

potenciálom pri príležitosti tohto dňa.  

 

8. V OPS pre kategorizáciu liekov v psychiatrii budú ako predseda pracovať MUDr. Lívia 

Vavrušová, PhD. a ako podpredseda MUDr. Jana Grešková. MUDr. Ľubica Ferenčáková 

informovala o tom, že v danej OPS už nebude pracovať. Výbor navrhol ako svojho nominanta 

Mgr. MUDr. Jozefa Dragašeka, PhD, MHA, ktorý súhlasil. Spätnú väzbu o jeho prijatí do 

zmienenej OPS zatiaľ nemá Výbor ani Dr. Dragašek.    

 

9. Dňa 12.9.2022 sa konala tlačová konferencia k projektu Depression ScoreCard (podporené 

farmaceutickou spoločnosťou Janssen), ktorej sa zúčastnila ako zástupca Výboru SPsS 

MUDr. Vanda Valkučáková. Výbor informovala o výstupoch projektu. 

 

10. Zbor väzenskej a justičnej stráže požiadal prezidenta SPsS o odborný názor na prístup 

väznených osôb k pornografickým materiálom počas výkonu trestu v podobe troch otázok, 

ktoré Dr. Patarák vypracoval spolu s Výborom Sexuologickej sekcie SPsS a ktorého znenie 

podporila aj pani doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. V slovenských väzniciach sa väzňom 

zamedzuje prístup k pornografii ako k materiálu, ktorý „ohrozuje mravnosť“. Táto prax je 

však proti právu na rešpektovanie súkromného života. Neexistuje pritom odborný dôvod na 

to, aby bol väzneným osobám zamedzovaný prístup k pornografickým materiálom, ktoré 

nezobrazujú agresívne a parafilné sexuálne praktiky a nenormalizujú ich.   
 

11. Česko-slovenský psychiatrický zjazd sa bude konať 2.-4. 11. 2023 v hoteli Internacional, 

Brno. Česká strana (prof. Kašpárek) požiadala výbor SPsS o návrh členov organizačného a 

vedeckého výboru za slovenskú stranu. Téma bude „Rezistentné stavy v psychiatrii“. Pôjde o 

MUDr. Barboru Vašečkovú, PhD., a MUDr. Michala Pataráka, PhD., do organizačného a doc. 

MUDr. Ľubomíru Izákovú, PhD. a MUDr. Mgr. Jozefa Dragašeka, PhD, MHA, do vedeckého 

výboru. Výbor sa uzniesol o autorovi plenárnej prednášky – doc. MUDr. Ľ. Izákovej, PhD. 

Počas uvedeného podujatia budú odovzdané ceny SPsS. 

 

12. WPA prieskum používania a redukcie obmedzovacích prostriedkov v jednotlivých 

krajinách (Survey 2022: Alternatives to coercion in mental health care) bolo potrebné za 

Slovensko vyplniť do 16.9.2022. MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD. bola Dr. Patarákom 

poverená vedením skupiny odborníkov, ktorí sa na vyplnení prieskumu podieľali, keďže má 

v danej oblasti bohaté skúsenosti a znalosti a spoločne odoslali odpovede na stanovené 

otázky. Pri tejto príležitosti sa formuje pracovná skupina, ktorej členmi sú MUDr. Dagmar 

Breznoščáková, PhD., Mgr. Barbora Maliarová, PhD., Mgr. Katarína Kohýlová a ODO oz., s 

názvom „Humanizácia v psychiatrii“. Skupina by mala pracovať v prípade aktualizačných 

podnetov v odbornej spoločnosti, v návrhoch zákonov alebo v rámci reformných snáh. Dr. 

Patarák navrhol, aby v danej skupine bolo viacero psychiatrov z rôznych typov pracovísk, 

prinajmenšom jeden zástupca akademického a jeden zástupca neakademického pracoviska, 

pričom by mali byť identifikovaní s cieľmi humanizácie. Menovite navrhol MUDr. Vandu 

Valkučákovú a MUDr. Mareka Zelmana, čo bude ďalej komunikovať s členmi formujúcej sa 

skupiny.  

 

13. Výbor navrhol po odchode MUDr. Ludvika Nábělka, PhD., ako nového člena redakčnej 

rady časopisu Česká a slovenská psychiatrie MUDr. Igora Riečanského, PhD. Dr. Riečanský 



s jeho nomináciou súhlasil a redakčnou radou časopisu bol aj následne schválený ako jej nový 

člen.   

14. Hlavná odborníčka MZ SR pre psychiatriu a Dr. Patarák s následnou podporou Výboru 

SPsS napísali Stanovisko k manažmentu depresívnej poruchy rezistentnej na liečbu, 

respektíve na podporu kategorizácie lieku esketamín, adresovaný na Národný inštitút pre 

hodnotu a technológie v zdravotníctve, generálnemu riaditeľovi Sekcie farmácie a liekovej 

politiky MZ SR, Mgr. Petrovi Polákovi, PhD., a PharmDr. Anne Šuvadovej, 

splnomocnenému zástupcovi za Janssen, Johnson&Johnson s.r.o. 

15. V auguste a septembri 2022 Výbor SPsS pripomienkoval: 1. Vyhlášku Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky č. 434/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam liečiv určených na 

podpornú alebo doplnkovú liečbu, a to v prospech odstránenia extraktu z Gingko biloba p. o. 

zo zoznamu liečiv určených na podpornú alebo doplnkovú liečbu; 2. Vyhlášku o minimálnych 

požiadavkách na materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie ambulancií, 

v prospech definovania ambulancií medicíny závislosti a sexuologických ambulancií, 3. 

Návrh zákona o obmedzovacích prostriedkoch sériou pripomienok k zneniu návrhu.  

16. Kategorizačná komisia došla v prípade posudzovania liečiva lurazidónu k záveru, že 

k zrušeniu indikačných obmedzení v prípade novo zaradenej liečby s vyššou cenou je 

potrebné zo strany držiteľa registrácie predložiť dôkaz nákladovej efektívnosti. Z tohto 

dôvodu Ministerstvo zdravotníctva neotvorí konanie vo veci lurazidónu. Ak držiteľ registrácie 

požiada prostredníctvom kategorizačného konania o rozšírenie hradenej indikácie a predloží 

dôkaz nákladovej efektívnosti, Ministerstvo zdravotníctva posúdi takéto konanie a vydá 

rozhodnutie. Išlo o reakciu na list Výboru SPsS Mgr. Petrovi Polákovi, PhD., generálnemu 

riaditeľovi sekcie farmácie a liekovej politiky z 15.6.2022, v ktorom Výbor žiadal o zrušenie 

indikačných obmedzení pre tento liek. Toto zrušenie je potrebné ďalej podporiť – Dr. 

Valkučáková v uvedenej veci pripraví argumentáciu na podporu stanoviska.  

17. Dr. Vašečková oboznámila Výbor s výsledkami hospodárenia SPsS z predchádzajúceho 

obdobia, vrátane vyúčtovania XV. Slovenského psychiatrického zjazdu. 

18. Ďalšie stretnutie Výboru a Dozornej rady SPsS je naplánované na 12.10.2022, 13:30 hod.  

Zapísali: Dr. M. Patarák, Dr. V. Valkučáková 

Overili: Dr. J. Dragašek, Dr. B. Vašečková 


