
Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS 

dňa 15.06.2022 telekonferenčnou formou 

č. 6/2022 

 

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

Ospravedlnili sa: Dr. Dragašek, Dr. Patarák, Dr. Vavrušová, p. Lasičková. 

 

Program: 

1. Dňa 6.6.2022 podpísali SPsS a MZ SR memorandum o spolupráci pri realizácii reformy 
psychiatrickej starostlivosti, ktorého základ tvorí publikácia Izáková el al.: Základné princípy 
reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku. 

2. Podpis rámcovej dohody o spolupráci medzi SPsS – SLS – Generálnym riaditeľstvom ZVJS sa 
konal dňa 09.06.2022, zúčastnili sa ho prof. Breza, prezident SLS, doc. Izáková a Dr. Valkučáková. 
Predmetom je zabezpečenie vykonávania odborného psychiatrického poradenstva najmä v 
oblasti suicidiológie a vo vzťahu k suicídiám v podmienkach zboru, a to za účelom eliminácie a 
prevencie samovražedného konania obvinených, odsúdených, príslušníkov zboru a 
zamestnancov zboru. Výbor SPsS vytvára OPS pre spoluprácu so ZVJS, avšak v súčasnosti ešte 
nie sú známe bližšie podmienky, záujem o účasť v OPS prejavili – Dr. Valkučáková (ako 
koordinátor), Dr. Králová, Dr. Zelman a doc. Izáková. 

3. Dr. Breznoščáková sa za SPsS zúčastnila podujatia GLOBSEC 2022, kde referovala o aktivitách 
SPsS v prospech reformy psychiatrickej starostlivosti. 

4. Riešenie EPA projektu „Help the helpers“. Na webovej stránke je zverejnený link na prezentácie 
v anglickom jazyku. Slovenský preklad sa t. č. nebude realizovať, pretože sa neprihlásili 
záujemcovia o preklad a SPsS na to samostatne nemá dostatočné personálne zabezpečenie. 

5. Výbor a DR SPsS schválili vyplatenie finančnej podpory pre pomoc Ukrajine, ktorú zabezpečuje 
EPA vo výške 1000 Eur (zápisnica č. 4, bod 4). 

6. Na XIV. sjezde psychiatrické společnosti ČLS JEP v Mikulove sa 17.6.2022 uskutoční spoločné 
zasadnutie výborov SPsS a PS ČLS JEP, za SPsS sa ho zúčastnia Dr. Breznoščáková, Dr. 
Valkučáková a doc. Izáková – navrhované témy na riešenie: ČS psychiatrický zjazd (dátum 
konania, ponuka hlavnej témy podujatia: rezistentné stavy v psychiatrii), spoločné riešenie 
cestovných grantov pre podporu reformy, prevencia suicídií. Zápis zo spoločného zasadnutia 
výborov bude uvedený v prílohe č. 1 tejto zápisnice. 

7. Dňa 28.6.2022 uvedie SLS do Dvorany slávy slovenskej medicíny prof. MUDr. Vladimíra 
Novotného, CSc. pri príležitosti 10. výročia úmrtia, informáciu sme zverejnili na webovej 
stránke. 

8. Medzirezortné pripomienkové konania:  

LP/2022/315 Opatrenie MZ SR, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MZ SR z 10. 09. 2008 č. 
09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-
technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov. 
Dátum konca MPK: 08.06.2022. Zaslali sme pripomienky, ktoré boli v rozporovom konaní 
akceptované. 



LP/2022/320 - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o 
minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisko. Dátum konca MPK: 22.06.2022. Bez 
pripomienok. 

P/2022/325 - Vyhláška MZ SR, ktorou sa dopĺňa vyhl. MZ SR č. 60/2012 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobností o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych 
pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a 
podrobnosti o evidencii ich    výdaja v znení vyhl. č,. 42/2015 Z.z. Dátum konca MPK: 23.06.2022. 

LP/2022/326 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, 
psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov. Dátum konca MPK: 
23.06.2022. Bez pripomienok. 

9. Spoločnosť AXON PRO oslovila SPsS s ponukou spolupráce na projekte EWA. V prípade záujmu 
sa členovia výboru skontaktujú so zástupcom spoločnosti AXON PRO. 

10. EPA žiada o participáciu na projekte “Goldwater Rule”– za výbor SPsS nadviaže spoluprácu Dr. 
Valkučáková. 

11. Okrúhly stôl WPA – EPA – SPsS: WPA žiada vypracovať správu z podujatia, po podujatí ju 
vypracujú členovia výboru a DR, ktorí sa podujatia zúčastnia. Výbor súhlasí s úhradou 
cestovných nákladov spojených s účasťou na podujatí a tiež na XV. SPZ,  konaných v Bratislave 
23.-26.6.2022 pre členov výboru a dozornej rady (náhrada vo výške I. triedy cestovného lístka 
verejného hromadného dopravného prostriedku). 

12. XV. SPZ – finalizujú sa prípravy, doc. Izáková oboznámila prítomných s prehľadom finančných 
príjmov a nákladov na podujatie. 

13. Doc. Izáková vypracovala dotazník o vzdelávaní v PST, ktorý prostredníctvom webovej stránky 
zašle členom SPsS so žiadosťou o vyplnenie. Cieľom dotazníka je zistiť potrebu vzdelávania 
a stav vzdelanosti v PST u našich členov. 

14. SPsS a Slovenská komora psychológov sa dohodli na vzájomnom zdieľaní si informácií 
a spolupráci, ktorú budú zabezpečovať prostredníctvom spoločného člena prof. A. Heretika, jr., 
príp. iných spoločných členov. 

15. Dr. Valkučáková pripravila projekt Cestovné granty pre podporu reformy, ktoré výbor schválil. 
Podmienky zverejníme na webovej stránke. 

16. Uhradili sme členský poplatok pre WPA. 

17. Dr. Dúžek predložil na prerokovanie členom výboru návrh Odporučenia vykazovania základných 
výkonov v ambulantnej psychiatrickej starostlivosti o dospelých pacientov. Členovia výboru 
materiál schvália hlasovaním per rollam, príp. zašlú k nemu pripomienky. Výsledok hlasovania 
bude uvedený v prílohe č. 1 tejto zápisnice.  

18. Výbor a DR SPsS schválili hlasovaním per rollam jednorazovú odmenu za mimoriadnu 
administratívnu činnosť pre prezidenta SPsS doc. Izákovú na konci funkčného obdobia. 

19. ŠDTP: aktuálne OPS pracujú na: 

a. Štandardnom postupe pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej 

starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom (F64.0) – vzhľadom k tomu, že návrh 

štandardu je sfinalizovaný, členovia výboru a DR SPsS ho schvália hlasovaním per 

rollam, príp. zašlú k nemu pripomienky. Výsledok hlasovania bude uvedený v prílohe č. 

1 tejto zápisnice. 

b. Štandardnom operačnom postupe pre realizáciu ochranných liečení. 

c. Štandardnom operačnom postupe pre suicidálneho pacienta. 



d. Aktualizácii ŠDPT pre schizofréniu a ochorenia z okruhu schizofrénií. Tento štandard bol 
vyhodnotený EPA ako spĺňajúci všetky kritériá pre štandardné postupy, EPA ho preloží 
do anglického jazyka a následne použije v publikácii venovanej štandardom. 

20. Spolupráca s MZ SR: 

a. Dňa 18.5.2022 vyšla vo Vestníku MZ SR koncepcia ZS v odbore medicína závislostí. 

b. Zástupcovia OPS pre OL opäť prerokovali materiál so zástupcami MS SR, aktuálne sa 
riešia pripomienky.  

c. SPsS participuje na príprave zákona o psychologickej činnosti a PST – zástupcovia: 
v širšej OPS: MUDr. JUDr. Ján Uhrin, v podskupine pre prípravu časti zákona o PST: 
MUDr. D. Ralaus sa vzdal členstva. Dr. Dúžek osloví potenciálnych zástupcov SPsS 
v predmetnej OPS (príloha č. 1 tejto zápisnice). 

d. Doc. Izáková (ako HO MZ SR pre psychiatriu) bude žiadať s podporou SPsS o zrušenie 
nasledovných indikačných obmedzení pre lurazidón: Hradená liečba sa môže indikovať 
a) ako ďalšia voľba pri nedostatočnej účinnosti alebo výskyte nežiadúcich účinkov po 
predchádzajúcej antipsychotickej liečbe perorálnym risperidónom, b) ak je liečba 
perorálnym risperidónom nevhodná podľa údajov v súhrne charakteristických 
vlastností lieku. Uvedené IO nemajú odborné opodstatnenie. 

e. Doc. Izáková (ako HO MZ SR pre psychiatriu) sa spolu s novozvoleným prezidentom SPsS 
zúčastní zasadnutia RVDZ dňa 28.6.2022 a bude informovať o stanovisku výboru SPsS 
z 18.05.2022 k Národnému registru duševných ochorení (doc. Izáková zaslala Dr. 
Kanderovej aj písomne informáciu o stave riešenia problematiky). 

f. MZ SR schválilo žiadosti o skupinové povolenie neregistrovaných liekov pre Rivotril 
(výnimka platí do 31.10.2022) a Calypsol (výnimka platí do 20.11.2022). 

g. Doc. Izáková (ako HO MZ SR pre psychiatriu) bude žiadať s podporou SPsS preradenie 
niektorých psychických porúch do kategórie A pre kúpeľnú liečbu, tzn. plne hradenú 
zdravotnou poisťovňou (depresívne poruchy, úzkostné poruchy, schizofrénny okruh). 
Návrh na kúpeľnú liečbu pre psychiatrických pacientov vypisuje VLD a psychiater. 

 

Zapísala: doc. Izáková 


