
Zasadnutie výboru a dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS 

dňa 16.2.2022 telekonferenčnou formou 

Zápisnica č. 2/2022 

 

Prítomní: Dr. Breznoščáková, Dr. Králová, Dr. Dragašek, Dr. Režnáková, Dr. Turček, Dr. Valkučáková, 
Dr. Vašečková, Dr. Patarák, Dr. Zelman, doc. Izáková. 

Ospravedlnili sa: Dr. Dúžek, Dr. Vavrušová, p. Lasičková. 

 

Pripravovaný program: 

1. Výbor a DR SPsS mailovo schválili podporu stanoviska Dr. Šefčíkovej, SS FBLR SLS, k long COVIDu 
– potreba komplexnosti a štandardizácie postupov diferenciálnej diagnostiky a liečby pacientov 
po prekonaní ochorenia Covid 19. Stanovisko je zverejnené na webovej stránke spoločnosti. 

2. Prebiehajú jednokolové korešpondenčné voľby do výboru a do DR sekcií – gerontopsychiatrická 
a biologickej psychiatrie. Informácie k voľbám sú zverejňované na webovej stránke spoločnosti 
a členovia SPsS sú o nich upozorňovaní mailom. 

3. Doc. Izáková oboznámila výbor a DR SPsS s priebehom priamych volieb do výboru a dozornej 
rady (DR)  SPsS, ktoré sa budú konať v roku 2022. Vyhlásenie volieb do výboru a do DR SPsS 
2022 sa uskutoční dňa 17.2.2022 na webovej stránke SPsS a mailom. Tiež budú zverejnené 
informácie o priebehu volieb. 

4. Výbor a DR SPsS prijímajú pozvanie PS ČLS JEP na Český psychiatrický zjazd. Zverejnili sme 

banner podujatia na našej stránke. Prihlásené bude sympózium s hlavnou témou XV. SPZ, 

organizátorom sympózia je Dr. Breznoščáková. Účasť prednášajúcich bude podporená 

cestovným grantom SPsS (200 Eur/osoba), vyzveme členov SPsS k prihláseniu prednášok. SPsS 

žiada o organizáciu sympózia PS ČLS JEP na XV. SPZ. Na Českom psychiatrickom zjazde sa 

uskutoční aj spoločné zasadnutie výborov PS ČLS JEP a SPsS. 

5. Doc. Izáková požiada SLS o realizáciu zmluvy so spol. Galén, spol. s.r.o. na vydanie časopisu 
Česká a slovenská psychiatrie 2022 vo výške 4000 Eur s totožnými podmienkami ako v minulom 
roku. 

6. Dátová reforma: cieľ je zjednodušiť hlásenia, ktoré sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 
povinní zasielať do NCZI. Dňa 31.1.2022 sa konalo stretnutie so zástupcami MZ SR, NCZI a 
zástupcami SPsS, zúčastnili sa doc. Izáková, Dr. Králová. Do konca marca žiadajú predložiť 
podklady pre zmeny v štatistických hláseniach (ambulantných aj ústavných). Potrebné je určiť 
zodpovedné osoby, výbor navrhol Dr. Dúžeka pre ambulantnú starostlivosť, pre ústavnú 
psychiatrickú starostlivosť budeme hľadať kandidáta. 

7. Výbor SPsS schválil žiadosť od spol. Gedeon Richter, na odbornú garanciu podujatia, ktoré sa 
bude konať 18.-19.3.2022 v Tatranskej Lomnici, Hotel Lomnica. 

8. Výbor SPsS berie na vedomie zmenu termínu medzinárodného edukačného podujatia 
organizovaného spol. Janssen - CE&B NS Academy - na 4. - 5. novembra 2022. 

9. Výbor SPsS obdržal žiadosť od PhDr. Kotrbovej zameranú na podporu vzdelávania v liečebnej 
pedagogike z dôvodu potreby vyvzdelania profesionálov pre multidisciplinárne tímy 
v komunitnej psychiatrickej starostlivosti (dekanka PF UK, rektor UK, minister školstva). SPsS sa 
pripojí k žiadosti liečebných pedagógov a podporí ju. 

10. Doc. Izáková, Dr. Králová a Dr. Dragašek informovali výbor a DR SPsS o zrušení legislatívneho 
konania v prospech minimálneho štandardu ŠPI. Výbor obdržal viacero nesúhlasných stanovísk 



s týmto postupom MZ SR: PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH, riaditeľ kancelárie SK SaPA, Mgr. 
MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MPH, za PS UEMS, PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, HO MZ 
SR pre ošetrovateľstvo, PhDr. Anna Bullová, predsedníčka OZ pre podporu vzdelávania sestier a 
pôrodných asistentiek a KO MZ SR pre ošetrovateľstvo v ŽSK, doc. Mgr. Martina Dubovcová, 
PhD., MPH, predsedníčka Sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii SK SaSP, doc. MUDr. Igor 
Ondrejka, PhD., KO MZ pre psychiatriu ŽSK, PhDr. Katarína Jandová, PhD., HO MZ SR pre 
psychológiu, MUDr. Terézia Rosenbergerová, PhD., HO MZ SR pre detskú psychiatriu. Výbor 
a DR SPsS tiež vyslovili zásadne nesúhlasné stanovisko k vypusteniu návrhu na zriadenie novej 
CPČ ŠPI. Návrh minimálneho štandardu pre CPČ Špecifické psychoterapeutické intervencie je 
plne v súlade s 3-stupňovým konceptuálnym modelom vzdelávania v psychoterapii 
akceptovaným aj PS UEMS a zodpovedá jeho druhému stupňu, teda rozvoju základných 
psychoterapeutických zručností (psychoedukácia, suportívna psychoterapia, krátke a 
nízkoprahové psychoterapeutické intervencie, zodpovedá anglickému modelu NHS ‘Improving 
Access to Psychological Therapies’). Táto CPČ nekonkuruje CPČ psychoterapia, ktorá v tomto 
modeli predstavuje 3. a najvyšší stupeň vzdelávania v psychoterapii. Schválenie CPČ Špecifické 
psychoterapeutické intervencie je základným predpokladom pre doplnenie medzinárodne 
akceptovanej trojstupňovej hierarchie vzdelávania v psychoterapii a zlepšenia dostupnosti 
psychoterapeutických intervencií, okrem iného aj v rámci implementácie komunitnej 
psychiatrickej starostlivosti. Žiadame zrealizovať všetky potrebné kroky pre schválenie CPČ 
Špecifické psychoterapeutické intervencie. 

11. Výbor SPsS schválil návrhy na ceny od Sekcie detskej a adolescentnej psychiatrie pre svojich 
členov. 

12. Výbor a DR SPsS nominujú do Dvorany slávy slovenskej medicíny SLS in memoriam prof. 
Vladimíra Novotného (23.10.1946 – 17.4.2012), ktorý bol významnou osobnosťou slovenskej 
psychiatrie a podpredsedom a členom výboru SPsS. 

13. Výbor SPsS súhlasí so žiadosťou ÚZČPP o šírenie informácie o odbornom minime pre znalcov, 
ktoré sa bude konať online v termíne 30.5. - 3.6.2022. 

14. XV. SPZ: 

a. sekcie SPsS zaslali témy svojich sympózií, boli zverejnené na webovej stránke spolu 
s možnosťou prihlasovania aktívnej účasti, 

b. názvy ostatných sympózií na zjazd: Psychoterapia v modernej dobe, Polyfarmácia 
v psychiatrii a medicíne, Aktívne zapojenie pacientov do diagnostického a liečebného 
procesu, Konkordancia v liečbe telesných a psychických ochorení, Informačno-
komunikačné technológie v medicíne a ich využitie, Komunitná psychiatria, 
Humanizácia v medicíne, Príklady dobrej praxe. 

c. plenárne prednášky: účasť potvrdila prof. Alexandra Bražinová; SPsS pozve prof. 
Normana Sartoria, ktorému súčasne na podujatí udelí čestné členstvo v SPsS. 

d. Na podujatí sa uskutoční panelová diskusia zameraná na preskúmateľnosť znaleckých 
posudkov, pozveme zástupcov Sekcie súdnej psychiatrie, ÚZČPP, ASPS, MS SR. 

e. za organizáciu programu v Starej tržnici sú zodpovedné doc. Izáková a Dr. Králová. 

15. Spolupráca s EPA: Dr. Valkučáková oznámila, že štandardné postupy pre EPA (ŠDTP pre 
schizofréniu) sme zaslali do stanoveného termínu, pre mapovanie akademického výskumu 
duševného zdravia v rámci európskych krajín výbor identifikoval pracoviská (9 výskumných 
centier), vyplnili sme dotazník o digitalizácii v psychiatrii, participovali sme na dotazníku EPA 
(Survey on Digitalisation in European Psychiatry), k téme “How to establish collaboration 
between Sections and NPAs?” sa výbor nevie vyjadriť. Výbor schváli cestovný grant pre MUDr. 
Vandu Valkučákovú, ktorá ho reprezentuje v EPA, na účasť na EPA kongrese, Budapešť, 2.-



5.4.2022 vo výške uhradenia cestovných nákladov, nákladov na ubytovanie a registračného 
poplatku. 

16. Členovia výboru a DR boli mailovou formou informovaní o pripomienkových konaniach 
a žiadosti MZ SR: príprava pripomienkového konania: PI/2022/23 - zákon č. 576/2004 Z.z. o 
zdravotnej starostlivosti (téma: detencia, dátum konca PK:  07.03.2022). LI/2021/13 – o príprave 
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, 
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (neodkladná zdravotná starostlivosť), dátum zaslania pripomienok do 15.02.2022. 
LP/2022/52 - Vyhlášku MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu 
spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych 
pracovníkov a jeho charakteristiky, dátum konca MPK: 21.02.2022. Žiadosť o zaslanie podnetov 
na zmenu vyhlášky č. 434/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam liečiv určených na podpornú 
alebo doplnkovú liečbu – MZ SR do 28.2.2022. Nevzniesli k nim pripomienky. 

17. Výbor a DR schválili Princípy reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku, editor doc. 
Izáková, dokument bol zverejnený aj na webovej stránke SPsS s ponukou vyjadrenia sa k textu 
pre členov SPsS. Dokument predložíme MZ SR spolu s návrhom memoranda o spolupráci medzi 
SPsS a MZ SR na reforme psychiatrickej starostlivosti. 

18. Webinár: Humanizácia psychiatrickej starostlivosti (predstavenie pripravovanej koncepcie 
humanizácie ústavnej psychiatrickej starostlivosti a zdieľanie dobrej klinickej praxe) sa bude 
konať 23.2.2022 online. Podujatie technicky-organizačne zabezpečí Agentúra KAMI s podporou 
edukačného grantu spol. Janssen "Komplexná komunitná psychiatrická liečba ako nový prístup 
k liečbe psychických porúch na Slovensku". 

19. Webinár so všeobecnými lekármi – posun termínu na 17.4. alebo 28.4.2022. Dr. Králová je 
poverená organizáciou podujatia. 

20. Výbor SPsS a DR schválili žiadosť o cestovný grant WHO CC for Training and Research in 

Psychiatry, 25.4. - 29.4.2022, Terst, Taliansko, navrhovateľ Dr. Magová, žiadatelia: MUDr. Vanda 

Valkučáková, MUDr. Ema Megová, MUDr. Samuel Mandák v max. výške 800 Eur na osobu (podľa 

odôvodnených nákladov). 

21. Zaevidovali sme žiadosť o publikačný grant Dr. Vašečkovej; publikácia: Vašečková B, Forgáčová 

Ľ, Patarák M, Petrušová V: Self-amputation in Patient with Body Integrity Dysphoria in 

Comorbidity with Gender Dysphoria: a Case Report. Psychopathology, ISSN: 0254-4962 (print); 

e-ISSN: 1423-4962 (online) vo výške 325 Eur, žiadosť prejedná komisia pre granty v marci 2022. 

22. Výbor SPsS súhlasí so žiadosťou doc. Forgáčovej o zmenu termínu XXV. Guensbergerovho dňa 
z 16.3. 2022 na 13.4.2022 z dôvodu, že podujatie sa plánuje uskutočniť prezenčnou formou. 

23. Výbor a DR SPsS mailovo schválili žiadosť Dr. Zelmana o spoluorganizáciu Konferencie Detencia 
a ochranné liečenia, ktorá sa uskutoční 8.-9.4.2022 v Hoteli Chateau Béla. Výbor tiež schválil 
finančnú podporu podujatiu, o výške podpory rozhodne na základe jej predbežnej kalkulácie 
v marci 2022. 

24. Spolupráca s MZ SR: 

a. Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore detská psychiatria je vo vnútrorezortnom 
pripomienkovom konaní na MZ SR. Tiež sa pripravuje VPK pre Koncepciu Medicíny 
závislostí. 

b. Referovanie zo zasadnutia RVDZ. 

c. Práca OPS pre OL sa posúva od ambulantnej formy ochranného liečenia k ústavnej, vyzvali 
sme členov SPsS o doplnenie OPS pre ústavné OL, nasledujúce stretnutie sa uskutoční 
online 24.2.2022. 



d. Príprava projektu Cestovné granty pre podporu reformy pokračuje. 

e. Koncepcia humanizácie ústavnej psychiatrickej starostlivosti je vo vnútrorezortnom 
pripomienkovom konaní na MZ SR, pripomienky členov SPsS boli zapracované do materiálu 
a k téme sa bude konať webinár. 

f. OPS MZ SR pre OSN – odoslala MTZ a PN pre program psychiatria v stanovenom termíne – 
pôvodne menovaní členovia: doc. Izáková, Dr. Králová, Dr. Zelman, Dr. Kalaš, Dr. Šefčíková 
(FBLR) boli MZ SR doplnení o doc. Dóciho a Dr. Pataráka. 

g. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zjednotenie 
postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti pred vydaním lekárskeho posudku 
o zmene pohlavia osoby administratívne evidovaného v matrike bude predložené na 
gremiálnu poradu ministra zdravotníctva. 

h. MZ SR požaduje zaslať zmeny Zoznamu zdravotných výkonov – doc. Izáková osloví Dr. 
Dúžeka a Dr. Vránovú, ktorí pripravovali ZZV za psychiatriu a psychoterapiu v tejto veci 
a zároveň bude iniciovať stretnutie na MZ SR k položkám ZZV pre komunitnú psychiatriu. 

25. Výbor SPsS schválil predložené čerpanie finančných prostriedkov z výskumného grantu č. 
02/2018: "Genetická variabilita BDNF, psychická reaktivita a pamäť", hlavný riešiteľ MUDr. 
Zuzana Vančová, PhD., žiadosť zaslal Dr. Dragašek. 

26. Dr. Režnáková, predsedníčka DR SPsS predstavila členom výboru a DR SPsS vyúčtovanie za rok 
2021, SPsS hospodárila so ziskom. 

27. Nasledujúce zasadnutie výboru a DR sa uskutoční dňa 16.3.2022 o 14:00 hod. telekonferenčnou 
formou. 

Zapísala: doc. Izáková 


