
Zasadnutie	výboru	Slovenskej	psychiatrickej	spoločnosti	SLS	dňa	18.12.2019	

Zápisnica	č.	10/2019	

Miesto	zasadnutia:	Reštaurácia	Primi	(Vivo!	Shopping	Center)	Bratislava	

	

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

Ospravedlnení:	Dr.	Zelman	,	p.	Lasičková	

	

Program:	

1. Liga	 za	 duševné	 zdravia	 informovala	 SPsS	 o	získaní	 grantu	 zameraného	 na	 vytvorenie	 modelu	
angažovania	 dobrovoľníkov	 na	 šírenie	 osvety	 vo	 svojich	 komunitách.	 Tento	 plán	 je	 súčasťou	
širšieho	plánu	Ligy	na	aktivovanie	verejnosti	a	má	v	konečnom	dôsledku	smerovať	k	systémovým	
zmenám.	Na	dobrovoľnícky	projekt	získali	aj	iné	zdroje	financovania.	Majú	záujem	prevziať	licencie	
z	 Mental	 Health	 First	 Aid,	 avšak	 zatiaľ	 nemajú	 dostatok	 financií.	 V	najbližšom	 čase	 predostrú	
konkrétny	plán	postupu	na	projekte.	

2. Dr.	Izáková	a	JUDr.	Mistríková	sa	2.12.2019	za	SLS	zúčastnili	správneho	konania	na	MZ	SR	z	dôvodu	
pripomienkovania	 minimálnych	 štandardov	 pre	 vzdelávanie	 v	odboroch	 psychiatria	 a	detská	
psychiatria.	 Výbor	 pripomienky	 vypracoval	 spoločne	 v	spolupráci	 s	Dr.	 Rosenbergerovou	 (hlavná	
odborníčka	MZ	SR	pre	detskú	psychiatriu)	a	doc.	Ondrejkom	(krajský	odborník	MZ	SR	pre	detskú	
psychiatriu	 aj	 psychiatriu).	 Dr.	 Zelman	 sa	 zdržal	 hlasovania	 o	 pripomienkach.	 Dr.	 Dragašek	
skrátenie	 minimálnej	 dĺžky	 prípravy	 zo	 60	 na	 48	 mesiacov	 v	 psychiatrii	 (nie	 v	 pedopsychiatrii)	
nepodporil	z	pozície	honorárneho	sekretára	Psychiatrickej	sekcie	UEMS.	Pripomienky	SLS	boli	MZ	
akceptované,	príp.	čiastočne	akceptované.	

3. Grantová	 komisia	 v	spolupráci	 s	 Dr.	 Valkučákovou	 definovali	 podmienky	 pre	 získanie	 ocenení	 –	
cena	prof.	 Žuchu,	 cena	 SPsS	 a	tiež	 pre	novinársku	 cenu	 SPsS,	 ktoré	 výbor	 jednomyseľne	 schválil	
hlasovaním.	Dr.	Izáková	podmienky	zverejní	na	webovej	stránke	spoločnosti.	

4. Členovia	výboru	a	dozornej	rady	SPsS	sa	dohodli	vo	vzťahu	k	stanoviskám	Etickej	komisie	SPsS,	že	
tieto	 stanoviská	 budú	 vnímané	 ako	 poradné	 a	nie	 pre	 rozhodnutie	 výboru	 záväzné.	 Konečné	
stanovisko	výboru	sa	určí	hlasovaním	jeho	členov.	

5. Dr.	Vavrušová	pred	nasledujúcim	zasadnutím	výboru	vypracuje	pravidlá	pre	SPsS	a	 jej	sekcie	ako	
organizátorov	odborných	podujatí	a	zašle	ich	na	pripomienkovanie	členom	výboru.	Finálne	znenie	
pravidiel	výbor	schváli	na	svojom	januárovom	zasadnutí.	

6. Dňa	11.12.2019	sa	na	Psychiatrickej	klinike	LFUK	a	UNB	uskutočnilo	Kolokvium	o	PST	2	s	fokusom	
na	prípravu	 návrhu	 minimálneho	 štandardu	 pre	 certifikačný	 študijný	 program	 v	 certifikovanej	
pracovnej	 činnosti	 Špecifické	 psychoterapeutické	 intervencie.	 Návrh	 bude	 následne	
pripomienkovaný	 a	schválený	 počas	 ďalšieho	 stretnutia	 Kolokvium	 o	PST	 3,	 ktorého	 termín	 sa	
upresňuje.	

7. V	roku	 2019	 sme	 úspešne	 zrealizovali	 dva	 granty	 –	 Etické	 a	právne	 aspekty	 dlhodobej	 liečby	
závažných	duševných	porúch	(Janssen)	a	Krajskí	odborníci	pozývajú	(Lundbeck).	

8. Dr.	 Izáková	 vypracovala	 žiadosť	 o	 edukačný	 grant	 spol.	 Janssen	 s	názvom:	 Zmeny	 psychiatrickej	
starostlivosti	o	pacientov	so	závažnými	duševnými	poruchami	na	Slovensku,	ktorý	získal	finančnú	
podporu	 vo	 výške	 15	 000	 €	 (Sponzorská	 zmluva	 zo	 dňa	 13.12.2019).	 Cieľom	 projektu	 je	 najmä	
oboznámenie	sa	so	stratégiou	reformy	psychiatrickej	starostlivosti	v	ČR	a	v	iných	krajinách	Európy	



a	príprava	 stratégie	 pre	 zmeny	 psychiatrickej	 starostlivosti	 v	 SR.	 Pokračovať	 budú	 Stretnutia	
expertov	z	roku	2019.	

9. Podujatie	Krajskí	odborníci	pozývajú	sa	v	roku	2020	nebude	realizovať,	preto	na	podujatiach,	ktoré	
organizuje	 SPsS	 a	jej	 sekcie,	 bude	 v	programe	 vytvorený	 priestor	 pre	 sympóziá	 krajských	
odborníkov.	

10. Dr.	Z.	Janíková	a	Dr.	Izáková	spolu	s	Dr.	Ježíkovou,	riaditeľkou	odboru	zdravotníctva	Bratislavského	
samosprávneho	 kraja	 sa	 zúčastnili	 stretnutia	 s	generálnou	 riaditeľkou	 VšZP	 ohľadom	 riešenia	
otázky	 nedostatočného	 financovania	 denných	 psychiatrických	 stacionárov.	 VšZP	 prisľúbila	 zistiť	
stav	financovania	DPS	z	ich	strany	a	následne	situáciu	riešiť.	

11. Výbor	 sa	 dohodol	 na	 finančnej	 odmene	 pre	 MUDr.	 Zuzanu	 Janíkovú	 za	 mimoriadne	 autorské	
aktivity	–	analýza	aktuálnej	situácie	DPS	v	SR,	ktoré	realizovala	pre	SPsS.	

12. Výbor	 Psychiatrickej	 společnosti	 ČLS	 JEP	 schválil	 hlavnú	 tému	 19.	 ČSPZ:	 Česká	 a	 slovenská	
psychiatrická	 starostlivosť	 vo	 svetle	 štandardov	a	 reforiem/Česká	a	 slovenská	psychiatrická	péče	
ve	světle	standardů	a	reforem.	Potrebné	je	dohodnúť	termín	konania	zjazdu.	Výbor	SPsS	navrhuje	
19.	 Česko	 slovenský	 psychiatrický	 zjazd	 zrealizovať	 v	termíne	 23.-25.9.2021,	 príp.	 16.-18.9.2021.	
Dr.	 Izáková	 zistí	 vhodnosť	 termínu	 zo	 strany	 PS	 ČLS	 JEP	 a	Hotela	 Carlton.	 Podujatie	 organizačne	
technicky	zabezpečí	Agentúra	KAMI.	

13. Dr.	Izáková	sa	obrátila	na	predsedu	Rady	duševného	zdravia	so	žiadosťou	o	formuláciu	stanoviska	
s	premietaniu	filmu	Kto	je	ďalší	na	školách.		

14. Dr.	Patarák	ako	predseda	Etickej	komisie	berie	na	vedomie	žiadosť	výboru	vypracovať	stanovisko	
Etickej	komisie	k	potrebe	zabezpečiť	odborné	posúdenie	vhodnosti	filmu,	ak	má	byť	kolektívne	(na	
školách)	premietané	v	rámci	preventívnych	aktivít	pre	deti	a	adolescentov.	

15. Doc.	Forgáčová	a	doc.	Trebatická	nominovali	publikácie	pre	edíciu	Kapitoly	modernej	psychiatrie:	
MUDr.	 Ivana	 Fuseková,	KDP	NÚDCH	Bratislava,	 špecializačná	práca	Poruchy	pohlavnej	 identity	 v	
detskom	 a	 adolescentnom	 veku	 (2019)	 a	MUDr.	 Zuzana	 Repková,	 PN	 PP	 Pezinok,	 špecializačná	
práca,	Trestná	činnosť	u	pacientov	so	schizofréniou	(2018).	Dr.	Izáková	práce	zašle	členom	výboru	
a	dozornej	 rady	 SPsS.	 Výbor	 o	schválení	 nominácií	 rozhodne	 po	 ich	 preštudovaní	 na	 svojom	
januárovom	zasadnutí.	

16. Výbor	SPsS	obdržal	ponuku	spolupráce	na	modeli	komunitnej	starostlivosti	o	duševné	zdravie	na	
Slovensku	od	Zuzany	Vasičak	Očenášovej,	psychoterapeutky,	klinickej	psychologičky	a	právničky	so	
skúsenosťou	 s	príbuzným	 s	duševnou	 poruchou.	 Dr.	 Izáková	 pozve	 záujemkyňu	 na	 zasadnutie	
výboru	SPsS	so	žiadosťou	o	bližšie	predstavenie	možností	vzájomnej	spolupráce.	

17. Výbor	schválil	poskytnutie	finančného	príspevku	pre	Galén,	spol.	s.r.o.	na	vydanie	časopisu	Česká	
a	slovenská	 psychiatrie	 2020	 vo	 výške	 4000	 Eur	 (obdoba	 zmluvy	 č.	 2-19-2005/044,	 ktorú	 sme	
podpísali	21.01.2019).	Dr.	Dúžek	vyslovil	nesúhlasné	stanovisko,	ktoré	odôvodnil	skutočnosťou,	že	
v	súčasnosti	 sa	 preferuje	 elektronizácia	 publikačnej	 činnosti	 pred	 printovou	 formou.	 Dr.	 Izáková	
požiada	Dr.	Mistríkovú	o	realizáciu	zmluvy	v	januári	2020.	

18. MZ	 SR	 schválilo	 ďalšie	 z	odovzdaných	 ŠDTP	 –	 úzkostné	 poruchy,	 poruchy	 osobnosti	 a	demencie	
s	platnosťou	 15.1.2020.	 OPS	 odovzdala	 ďalšie	 ŠDTP	 –	 pre	 depresívne	 poruchy	 a	 finalizuje	
štandardy	pre	BAP	a	ECT,	konečný	termín	na	odovzdanie	7.1.2020.	

19. Aktívna	práca	na	 štandardných	postupoch	pre	výkon	prevencie	 začne	po	 schválení	odovzdaných	
ŠDTP.	

20. Výbor	poveril	Dr.	Turčeka	zasielať	informácie	zo	SLS	predsedom	sekcií	SPsS.	

21. XIV.	SPZ:	



a. Psychiatrická	 společnost	 ČLS	 JEP	 prihlásila	 na	 XIV.	 SPZ	 sympózium	 s	 názvom	 „Reforma	
psychiatrické	 péče	 v	 ČR:	 od	 strategického	 dokumentu	 k	 praktickým	 zkušenostem“,	
predsedom	 je	MUDr.	Martin	Hollý	 (prednášky:	Martin	Anders:	Aktuální	 stav	 implementace	
reformy	psychiatrické	péče,	Martin	Hollý:	Financování	nových	prvků	v	systému	péče,	Simona	
Papežová:	 Transformace	 psychiatrických	 nemocnic,	 Miroslav	 Pastucha:	 Cenrum	 duševního	
zdraví	a	spolupráce	s	ambulancí	s	rozšířenou	péčí).	Ponúkli	aj	organizáciu	workshopu	v	gescii	
MUDr.	 Pastuchu	 so	 zameraním	 na	 skúsenosti	 s	fungovaním	 centra	 duševného	 zdravia	 –	
potrebné	 je	 však	 z	našej	 strany	 upresniť	 toto	 zameranie.	 Na	 workshope	 požiadame	
o	participáciu	 aj	 Dr.	 Z.	 Janíkovú	 s	témou	 DPS	 ako	 základy	 komunitnej	 starostlivosti	 na	
Slovensku.	

b. Kancelária	 prezidentky	 SR	 oznámila,	 že	 prezidentka	 záštitu	 na	 zjazdom	neprijíma	 z	dôvodu	
veľkého	množstva	žiadostí.	

c. Prof.	Ostatníková	súhlasila	s	prednesením	plenárnej	prednášky	na	tému	detského	autizmu.	

d. Divadlo	 Astorka	 potvrdilo	 rezerváciu	 termínu	 19.06.2020	 divadelného	 predstavenia	 pre	
účastníkov	zjazdu	a	súčasne	sa	stalo	partnerom	podujatia.	

e. Spol.	 Seesame	 ponúkla	 možnosť	 zorganizovať	 workshop	 a	brífing	 pre	 novinárov	 s	cieľom	
získať	zručnosť	písať	o	problematike	suicidality.	

f. Dr.	Izáková	navrhuje	na	zjazde	zorganizovať	sympózium	krajských	odborníkov	v	spolupráci	so	
samosprávnymi	krajmi	a	tiež	sympózium	sestier	špecialistiek	pracujúcich	v	psychiatrii.	

22. Dr.	 Dragašek,	 Dr.	 Virčík	 a	 Dr.	 Palušná	 sa	 aktívne	 zúčastnili	 odborného	 podujatia	 Poľskej	
psychiatrickej	spoločnosti	-	Psychiatria	Medforum	2019	vo	Wisle	s	prednáškami	v	spoločnom	bloku	
poľskej	 a	 slovenskej	 psychiatrickej	 spoločnosti	 (Sesja	 towarzystw	 psychiatrycznych	 polskiego	 i	
słowackiego.)	 a	 s	 posterom	 The	 stigma	 of	 mental	 disorders	 in	 Slovakia.	 SPsS	 náklady	 na	 účasť	
uhradí	z	prideleného	cestovného	grantu.	

23. Dr.	 Izáková	 v	spolupráci	 so	 spol.	 Lundbeck	 požiada	 o	rozšírenie	webového	priestoru	 pre	 stránku	
SPsS.	

24. Nasledujúce	zasadnutie	výboru	sa	uskutoční	22.1.2020	o	13:30	hod.	na	Psychiatrickej	klinike	LFUK	
a	UNB.	

	

Zapísala:	Dr.	Izáková	


