
Zasadnutie výboru a dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS  

dňa 10.02.2021 telekonferenčnou formou 

Zápisnica č. 3/2021 

 

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

Ospravedlnili sa: p. Lasičková 

 

Pripravovaný program: 

1. Dr. Šomšák, ODZ MZ SR žiada o doplnenie Memoranda o porozumení a novom prístupe k 
zdravotnej starostlivosti, uzavretého medzi týmito stranami: Ministerstvom zdravotníctva SR a 
verejnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky – výbor po 
diskusii konštatuje, že plne podporuje súčasné znenie memoranda a jeho dodržiavanie 
v psychiatrických zariadeniach, špecifiká psychiatrickej starostlivosti navrhuje v budúcnosti 
riešiť samostatne. 

2. Doc. Izáková informovala výbor a DR o priebehu a výsledku pracovných stretnutí s Dr. Svetským, 
ONS MZ SR vo veci vznesených zásadných pripomienok SPsS v MPK – Rada vlády pre duševné 
zdravie, ktorého výsledkom je ich čiastočná akceptácia. 

3. Výbor a DR diskutovali o spolupráci s ODZ MZ SR; realizovali sa stretnutia: OPS psychiatria pre 
dospelých – 12.1.2021, Ústavná psychiatrická starostlivosť – 20.1.2021 (Dr. Zelman), OPS 
vzdelávanie – 18.1.2021 (Dr. Vašečková), OPS Ambulantná psychiatrická starostlivosť – 
10.2.2021 (Dr. Breznoščáková), OPS pre súdom nariadené liečenia – 3.2.2021 (Dr. Zelman). 

4. Doc. Izáková a Dr. Jandová pri stretnutí so štátnym tajomníkom Dr. Stachurom odovzdali 
stanovisko výboru SPsS, podporené ďalšími odborníkmi, ktorí spolupracujú so SPsS na reforme 
psychiatrickej starostlivosti, k spolupráci s ODZ MZ SR. Výsledkom tohto stretnutia bude 
telekonferenčné stretnutie výboru a DR SPsS, odborníkov pracujúcich v OPS a ODZ mediované 
Dr. Stachurom, ktoré sa uskutoční 11.2.2021. 

5. Žiadosť Dr. Šomšáka a prof. Šuvadu o členstvo v novej OPS na vypracovanie ŠDTP/ŠOP 
týkajúcich sa vplyvu akútneho a chronického stresu na duševné zdravie výbor diskutoval 
a uzatvorí ju na marcovom zasadnutí. 

6. Výbor a DR diskutovali obsah dokumentu, ktorý mu poskytli Hospodárske noviny – Recovery 
and Resilience Plan pre položku Zdravie A. KOMPONENT 12: Humánna, moderná a dostupná 
starostlivosť o duševné zdravie, s ktorým doteraz neboli oboznámení, hoci OPS na čiastkových 
úlohách pracovali, nemali informáciu o ich finálnom znení a začlenení do komplexného 
materiálu. Tento bod budú členovia výboru a DR diskutovať na stretnutí mediovanom Dr. 
Stachurom a budú požadovať vysvetlenia.  

7. Výbor diskutoval Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie 
zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony – komisár pre osoby 
so zdravotným postihnutím má oprávnenie nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie osoby so 
zdravotným postihnutím pri posudzovaní dodržiavania jej práv a pri monitorovaní dodržiavania 
práv osoby so zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu v kontexte žiadosti Dr. 
Stavrovskej, komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorej predmetom je vytvorenie 
zoznamu špecialistov – psychiatrov pre ďalšiu spoluprácu s jej úradom na účel posudzovania 



dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím a pri monitorovaní dodržiavania práv 
osoby so zdravotným postihnutím. Žiadosť bola odsúhlasená. Dr. Izáková rozpošle členom SPsS 
mailom informáciu so žiadosťou o vyjadrenie záujmu o predmetnú spoluprácu. Súčasne 
informujeme pani komisárku, že v predmetnom návrhu zákona je potrebné upraviť znenie 
formulácie na: „Lekár „so špecializáciou v odbore psychiatria“ podľa prvej vety poskytuje 
zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria. 

8. Podnetom a žiadosťou o podporu Dr. Kotrbovej k zámene liečebných a špeciálnych pedagógov 
sa výbor bude zaoberať na marcovom zasadnutí 

9. Doc. Izáková požiada Dr. Kotrbovú, ktorá sa stala riadnou členkou SPsS a požiadala o zverejnenie 
materiálov k reforme na webovej stránke spoločnosti, o zostručnenie materiálu. 

10. Výbor a DR diskutovali odporúčania MZ SR na očkovanie pre psychiatrických pacientov – 5., 
resp. 6. fáza. Výbor SPsS odporúča po individuálnom zvážení vydať potvrdenie pacientovi, ktorý 
prejaví záujem o očkovanie pre 5. fázu. 

11. Výbor a DR diskutovali žiadosť Ligy za duševné zdravie o podporu výzvy pre MZ SR stať sa stálym 
členom Rady vlády pre duševné zdravie so záverom, že je žiaduce, aby organizácie, ktorých 
cieľom je destigmatizácia, boli vyššie zastúpené v Rade vlády pre duševné zdravie. V tomto 
kontexte výbor SPsS podporí žiadosť Ligy za duševné zdravie. 

12. Doc. Izáková oznámila, že ako hlavná odborníčka MZ SR pre psychiatriu opätovne podala žiadosť 
o povolenie neregistrovaného lieku Rivotril. 

13. Doc. Izáková za SPsS podpísala zmluvu so spol. Galén o podpore časopisu Česká a slovenská 
psychiatrie v roku 2021. 

14. Výbor a DR diskutovali ponuku SLS o využívanie voľných kancelárií a/alebo zasadacej miestnosti 
v budove SLS a dohodli sa ju neprijať, nakoľko aktuálne sa všetky stretnutia realizujú 
telekonferenčne. 

15. SLS oznámila počet členov SPsS: 557 (k 22.1.2021) a nových členov SPsS: 3 (k 1.1.2021). Dr. 
Vašečková zistí, aký je proces SLS pri prijatí nových členov odbornej spoločnosti – požiadame 
SLS o kvartálne hlásenie nových členov a pri zápise o zistenie mailovej adresy pre potreby SPsS. 

16. Dr. Režnáková oboznámila prítomných s predbežným výsledkom hospodárenia SPsS v roku 
2020. 

17. Výbor a DR diskutovali dodržiavanie pravidiel pri organizovaní podujatí SPsS a jej sekciami. Do 
podmienok spolupráce s farmaceutickou spoločnosťou sa pridá podmienka, že člen SPsS ako 
autor prednášky na podujatí, ktoré je podporené jej finančným grantom, je povinný mať na 
podujatí aj „nekomerčný“ príspevok. Informácia o podpore musí byť uvedená v prednáške aj pri 
abstrakte. Informáciu opätovne zverejníme na webovej stránke spoločnosti. 

18. SPsS uhradila členský príspevok v EPA pre rok 2021 dňa 9.2.2021 vo výške 567 Eur. 

19. XIV. SPZ: podmienky pre partnerov zostávajú nezmenené, organizačný výbor prerokuje ďalšie 
organizačné záležitosti dňa 17.2.2021. 

20. Nasledujúce zasadnutie výboru a DR sa uskutoční dňa 10.3.2021 o 15:00 hod. telekonferenčnou 
formou. 

 

Zapísala: doc. Izáková 


