
Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 26.02.2020 

Zápisnica č. 2/2020 

Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava – Staré Mesto 

 

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

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

 

Program: 

1. Dňa 30.01.2020 sa na Psychiatrickej klinike LFUK a UNB uskutočnilo Kolokvium o PST 3, na ktorom 
sa formuloval návrh minimálneho štandardu pre certifikačný študijný program v certifikovanej 
pracovnej činnosti Špecifické psychoterapeutické intervencie. Dr. Izáková a Dr. Jandová ako hlavné 
odborníčky MZ SR pre psychiatriu a psychológiu tento návrh následne predložili prof. Jankechovej, 
riaditeľke Odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR. 

2. Stretnutie expertov 1/2020 sa uskutoční 15.04.2020 (13:00 – 17:00 hod.) v Hoteli Crowne Plaza v 
Bratislave. Pozvaní sú experti zo SR, ktorí sa podujatí zúčastňovali v roku 2019. Ako hostia sú 
pozvaní Dr. Klimová a Dr. Jandová (zástupkyne psychológov), Mgr. Mažárová, JUDr. Brichtová, 
Mgr. Brichtová (zástupkyne sociálnych pracovníkov), Mgr. Dubovcová (zástupkyňa sestier so 
špecializáciou v psychiatrii), Dr. Vasičak Očenášová a kolegovia z ČR so skúsenosťou s reformou 
psychiatrickej starostlivosti v ČR: doc. Anders, Dr. Hollý, Dr. Duškov, hlavná odborníčka MZ SR pre 
všeobecné lekárstvo: Dr. Šimková, zástupkyňa liečebných pedagógov: PhDr. Kotrbová. Podujatie 
technicky-organizačne zabezpečuje Agentúra KAMI v zmysle realizácie edukačného grantu spol. 
Janssen. 

3. Agentúra KAMI pripravuje banner pre 19. ČSPZ. 

4. Dr. Králová, Dr. Breznoščáková a Dr. Izáková sa zúčastnili pracovného stretnutia k téme 
hospitalizácie bez súhlasu na MZ SR a následne sfinalizovali materiál pre štandardný operačný 
postup pre hospitalizáciu bez súhlasu.  

5. Schválené boli ďalšie ŠDTP (depresívne poruchy a ECT) a tiež SOP pre hospitalizáciu bez súhlasu. 
Doc. Liptáková, riaditeľka odboru zdravotnej starostlivosti prisľúbila technicky zabezpečiť 
rozposlanie SOP lôžkovým psychiatrickým zariadeniam. Po zverejnení oficiálneho materiálu MZ SR 
ho umiestnime aj na webovú stránku SPsS a zašleme informáciu členom SPsS. Na posúdenie 
komisie MZ SR čakajú dva ŠDTP – BAP a závislá porucha osobnosti, ktoré sú t. č. pripomienkované 
a posúdené majú byť v marci 2020. 

6. Dr. Kaščáková sa stala členkou Etickej komisie SPsS. 

7. Etická komisia zaslala Dr. Izákovej stanovisko k filmu Kto bude ďalší. Dr. Izáková stanovisko EK 
zverejní na webovej stránke SPsS a zašle ho predsedovi Rady duševného zdravia, Dr. Bdžochovi, 
GR Sekcie zdravia MZ SR, so žiadosťou o predloženie členom RDZ. 

8. Výbor nominoval pre edíciu Kapitoly modernej psychiatrie práce: 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). Obidve nominované autorky sú členkami SPsS. Dr. Izáková 
zaslala nominácie spolu s kontaktom na autorky spol. Lundbeck. 



9. Zmluva so spol. Galén, spol. s.r.o. na vydanie časopisu Česká a slovenská psychiatrie 2020 vo výške 
4000 Eur bola zrealizovaná s totožnými podmienkami ako v minulom roku (redukcia 
predplatného). 

10. Dr. Izáková ako hlavná odborníčka bola poverená do konca 02/2020 vypracovať návrh pre reformu 
psychiatrickej starostlivosti v zhode so zámerom WHO. Dr. Izáková ho pripravila v spolupráci s Dr. 
Valkučákovou a bude slúžiť aj ako základný materiál pre stretnutia expertov 2020.  

11. Podujatie Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti, ktoré organizuje Psychoterapeutická 
sekcia SPsS a Dr. Kaščáková, Pro mente sana, s r.o. sa uskutoční dňa 19.05.2020 v Bratislave. Dr. 
Izáková podpísala zmluvu o spolupráci. 

12. Dr. Izáková sa zúčastnila 17.02.2020 recenzného seminára k diskusnej štúdii o duševnom zdraví. 

13. Generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky, M. Smatana, potvrdil termín stretnutia sa s 
výborom SPsS počas jeho marcového zasadnutia. 

14. Dr. Klenovský, Linka dôvery Nezábudka požiadal výbor SPsS o zabezpečenie seminára pre 
pracovníkov Linky dňa 03.09.2020. Tému upresní, vo všeobecnosti sa však týka najmä 
manažmentu psychiatrických vyšetrení na Slovensku. Výbor osloví v tejto veci Dr. Dúžeka, ktorý 
má najbližší vzťah k organizáciám združujúcim ambulantných psychiatrov. 

15. Dr. Izáková zaslala žiadosť Dr. Vulevovej, generálnej riaditeľke Sekcie farmácie a liekovej politiky so 
žiadosťou o zrušenie indikačných obmedzení pre antidepresíva – bupropión, escitalopram, 
duloxetín a agomelatín, nakoľko sú obsolentné a v schválených ŠDTP sa odporúčajú ako prvá 
voľba. 

16. Uhradili sme ročný poplatok za členstvo v EPA. 

17. Na žiadosť EPA Dr. Izáková požiadala členov Európskeho parlamentu – p. Beňovú, p. Hojsíka a p. 
Wiezika o podporu politiky duševného zdravia v Európskom parlamente. P. Beňová a p. Wiezik 
s podporou súhlasili. 

18. Nominovali sme na pozíciu President-Elect WPA prof. Danutu Wasserman. 

19. Výbor pred zasadnutím výboru a DR mailovým hlasovaním potvrdil schválenie spoluorganizácie 
podujatia Kariprazín od teórie k praxi - Prvý rok skúseností po liečbe kariprazínom, ktoré 
organizuje spol. Gedeon Richter 20.-21.03.2020. Vzhľadom k platnej legislatíve na odporučenie SLS 
bol názov podujatia zmenený na „Progres v terapii schizofrénie“. Spoločnosť doručila výboru  
finálny program podujatia a abstrakty prednášok. Garantom podujatia je Dr. Dragašek. 

20. Prezident SLS požiadal o spoluorganizáciu XIV. Slovenského psychiatrického zjazdu a XXIV. zjazdu 
SLS, súhlasil s prevzatím záštity nad podujatím. 

21. Spol. Lundbeck oznámila, že nebude organizovať podujatie Pohľady do psychiatrie 2020. 

22. Dr. Izáková požiadala SLS o zaslanie aktuálneho zoznamu členov pre potreby zasielania informácií, 
organizáciu XIV. SPZ a XXIV. zjazdu SLS a tiež pre realizáciu redukcie predplatného Českej a 
Slovenskej psychiatrie. 

23. Výbor sa dohodol, že aktívnu spoluprácu na Projekte prevencie MZ SR začne OPS pre prevenciu 
psychiatrických ochorení po jasných krokoch MZ SR k implementácii ŠDTP a po zabezpečení 
multidisciplinarity v prístupe k duševnému zdraviu, pretože v primárnej prevencii duševných 
porúch je ťažisko na iných rezortoch, nie na rezorte zdravotníctva (predovšetkým školstvo, 
sociálne veci, kultúra, financie, vnútro, atď.) a sekundárna a terciárna prevencia sú súčasťou už 
schválených ŠDTP. Dr. Izáková bola poverená stanovisko výboru SPsS oznámiť prof. Šuvadovi. 

24. SPsS ako spoluorganizátor VII. slovenského neuropsychiatrického kongresu, Grandhotel Praha, 
Tatranská Lomnica, 23.-25. apríl 2020, bola požiadaná prof. Valkovičom, prezidentom podujatia 



o prípravu sympózia. Organizáciu sympózia zabezpečí Dr. Králová, ktorá je poverená na podujatí 
oficiálne reprezentovať SPsS. 

25. SPsS bola prostredníctvom SLS požiadaná o garanciu podujatia - Workshop – Základy praktickej 
psychológie pre lekárov, 4.2.2020, Svet zdravia Development, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, 
Ing. Jana Palenčárová, MBA. Dr. Izáková požiadala Dr. Mistríkovú o ďalšie informácie, spresnenie 
termínu podujatia a tiež zaslanie príloh k žiadosti podľa pravidiel SPsS (program, abstrakty). 

26. Členovia výboru nahlásili svoje požiadavky na ubytovanie počas XIV. SPZ, ktoré Dr. Izáková zašle 
Agentúre KAMI. 

27. Dr. Nemček, PO NsP Nové Zámky doručil SPsS žiadosť o výskumný grant SPsS. Rozhodnutie 
grantovej komisie bude oznámené na marcovom zasadnutí výboru. 

28. Dr. Jandová, hlavná odborníčka MZ SR pre psychológiu, adresovala výboru SPsS žiadosť o zriadenie 
Sekcie psychológov. Výbor jej žiadosť jednomyseľne podporil. Žiada Dr. Jandovú o zabezpečenie 
súhlasného stanoviska Slovenskej komory psychológov a následne o prípravu žiadosti. 

29. Nasledujúce zasadnutie výboru sa uskutoční 17.3.2020 o 13:00 hod. na Psychiatrickej klinike LFUK 
a UNB. 

 

Zapísala: Dr. Izáková 


