
Zasadnutie výboru a dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS  

dňa 13.01.2021 telekonferenčnou formou 

Zápisnica č. 1/2021 

 

Prítomní: Dr. 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 

 

Program: 

1. Výbor SPsS podporuje Memorandum o porozumení a novom prístupe k zdravotnej starostlivosti 
uzavreté medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a verejnými poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti na území Slovenskej republiky. 

2. Mimorezortné pripomienkové konanie – LP/2020/639 – Rada vlády pre duševné zdravie: Dr. 
Dragašek naformuluje zásadnú pripomienku, ktorej obsahom bude doplnenie zloženia RVDZ o 
akademické pracoviská, ďalšie mimovládne organizácie a zmena umiestnenia SPsS v zozname, 
nakoľko nie je akademickou inštitúciou, tiež zmena v zložení RVDZ o zvoleného zástupcu 
akademických pracovísk (kliník) univerzitných nemocníc a lekárskych fakúlt SR a o zvoleného 
zástupcu mimovládnych pacientskych, podporovateľských organizácii (nie iba ODOS ako je 
v pripomienkovanom materiáli uvedené). 

3. MUDr. Ľubica Ondrisová (PA Piešťany) sa obrátila na výbor SPsS s otázkou, či SPsS vyvíja 
iniciatívu, aby ambulantných psychiatrov nepresúvali na lôžkové oddelenia. Výbor sa zhodol na 
stanovisku, že riešenie otázky riadenia zdravotníctva v čase pandémie nie je v kompetencii 
odbornej spoločnosti, preto sa touto otázkou zaoberať nebude. 

4. MUDr. T. Magová požiadala výbor SPsS o zverejnenie príspevku k reforme, s čím výbor vyslovil 
súhlasné stanovisko a materiál zverejní na svojej webovej stránke. 

5. Dr. Izáková požiadala o možnosť šíriť online dotazník ohľadom situácie v psychiatrii počas druhej 
vlny pandémie COVID-19 prostredníctvom newslettera a webovej stránky SPsS, s čím výbor 
vyslovil súhlasné stanovisko. 

6. Dr. Izáková požiada SLS o realizáciu zmluvy so spol. Galén, spol. s.r.o. na vydanie časopisu Česká 
a slovenská psychiatrie 2021 vo výške 4000 Eur s totožnými podmienkami ako v minulom roku. 

7. ODZ MZ SR realizovalo stretnutia: OPS psychiatria pre dospelých – 12.1.2021 (diskutované témy: 
prijatie ŠOP suicidálneho pacienta v psychiatrickej starostlivosti, off-label liečba – aktuálne 
nenavrhujeme povolenie použitia konkrétneho psychofarmaka, ale žiadame zjednodušenie 
legislatívy k off-label liečbe), Ústavná psychiatrická starostlivosť – 7.1.2021 (SPsS nominovaný 
Dr. Patarák nebol akceptovaný za člena tejto OPS, členom sa stal Dr. Zelman), Denné 
psychiatrické stacionáre – 22.12.2020 (zúčastnila sa Dr. Janíková – zatiaľ nemáme bližšie 
informácie o programe). 

8. Výbor odsúhlasil Stanovisko k problematike konverznej terapie, ktoré sformuloval Dr. Patarák 
aj na základe pripomienok členov výboru a DR: Výbor SPsS SLS sa dištancuje od akýchkoľvek 
snáh pôsobiť na sexuálnu orientáciu a rodovú identitu jedincov s egodystonickou sexuálnou 
orientáciou a rodovou neistotou v zmysle ich korekcie, konverzie, respektíve zvonka cielene 
navodenej zmeny, keďže sexuálnu orientáciu a rodovú identitu považuje z odborného hľadiska 
za vonkajšími zásahmi cielene nemeniteľné, vysoko komplexné fenomény, a vyslovuje sa v 
prospech terapeuticky účinnej otvorenej explorácie, autentického sebaskúmania a sebaprijatia 
vlastnej sexuálnej orientácie a rodovej identity u zmienených jedincov. Stanovisko Výboru SPsS 



SLS nie je reakciou na konkrétnu udalosť či podnet, ale reakciou na konverznú terapiu ako takú 
a jej rôzne obmeny či podoby, ktoré sa z času na čas objavujú alebo propagujú aj na Slovensku. 

9. Ústavná psychiatria v čase pandémie – Dr. Zelman poslal ODZ stanovisko SPsS, na ktoré ODZ 
zatiaľ nereagovalo. Vzhľadom k tomu, že je aktuálna epidemiologická situácia odlišná, výbor t. 
č. v tejto veci nebude ďalej podnikať žiadnu aktivitu. 

10. Výbor SPsS SLS diskutoval možnosti zlepšenia a zefektívnenia spolupráce s ODZ MZ SR. V tejto 
súvislosti výbor SPsS SLS navrhuje: 

1) v zmysle Organizačného poriadku MZ SR*, ak má byť SPsS SLS pri realizácii reformy 
psychiatrickej starostlivosti i starostlivosti o duševné zdravie vzájomne zmysluplne súčinná 
s ODZ, považuje za nevyhnutné, aby na aktivitách jednotlivých odborných pracovných 
skupín participovali jej členovia poverení výborom SPsS SLS. Cieľom je, aby mohli poverení 
členovia SPsS SLS kompetentne prezentovať konsenzuálne odborné stanoviská spoločnosti 
reprezentujúcej a zastrešujúcej psychiatrov na Slovensku. 

2) oboznámenie sa s písomnou formou deklarovanej koncepcie komplexnej reformy 
psychiatrickej starostlivosti na Slovensku z pohľadu ODZ. Cieľom je jej lepšie porozumenie 
a zníženie miery prípadných nedorozumení pri realizácii jednotlivých čiastkových procesov 
predmetnej reformy. 

* Organizačný poriadok MZ SR v znení neskorších dodatkov s účinnosťou od 15. januára 2021- Oddelenie 
duševného zdravia bod 3.: „Pri plnení úloh je (ODZ) súčinný so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou, 
Slovenskou komorou psychológov, Komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím, Komisárom pre deti, 
odbornou verejnosťou.“ 

11. Dr. Valkučáková požiadala členov výboru a DR o nomináciu na cenu EPA Constance Pascal – 
Helen Boyle Prize for Outstanding Achievement by a Woman in Working to Improve Mental 
Health Care in Europe – deadline na zaslanie nominácii je 14.1.2021. 

12. Výbor SPsS s ľútosťou prijal informáciu o úmrtí MUDr. Igora Bečára, ambulantného psychiatra 
zo Šale. Informáciu zverejníme na webovej stránke pre členov SPsS. 

13. Dr. Breznoščáková oznámila zmenu termínu konania PF sympózia. Zmena nebola vopred 
schválená výborom Psychofarmakologickej sekcie ani oznámená výboru SPsS. Výbor SPsS trvá 
na dodržiavaní zmlúv ohľadom organizácie podujatí spoločnosťami, ktoré ich technicko-
organizačne zabezpečujú a vyhradzuje si právo rozhodovať o všetkých technicko-organizačných 
záležitostiach. V prípade nedodržiavania tejto podmienky odporúča aj svojim sekciám ukončiť 
ďalšiu spoluprácu v danou spoločnosťou. 

14. Nasledujúce zasadnutie výboru a DR sa uskutoční dňa 10.2.2021 o 14:00 hod. telekonferenčnou 
formou. 

 

Zapísala: Dr. Izáková 


