
Zasadnutie výboru a dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS  

dňa 17.03.2020 telekonferenčnou formou 

Zápisnica č. 3/2020 

 

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

Ospravedlnili sa: p. Lasičková 

 

Program: 

1. Ing. Štofko a p. Ivanov z Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR počas telekonferenčného spojenia 
s výborom SPsS uviedli, že oslovujú odborné spoločnosti v súvislosti so stratifikáciou – riešia počet 
lôžok v nemocniciach, pripravujú reformu ambulantného sektora. Výbor oznámil zástupcom IZP, že 
v priebehu roka 2020 bude formulovať reformu psychiatrickej starostlivosti. Zástupcovia IZP 
prisľúbil účasť na Stretnutiach expertov. 

2. Dr. Ľubomíra Fábryová ako prezidentka novokreovanej multidisciplinárnej spoločnosti Slovenskej 
obezitologickej asociácie (SOA) sa mailom obrátila na SPsS so žiadosťou o nadviazanie užšej 
spolupráce pri plánovaných aktivitách SOA. Žiada o  zverejnenie listu a prihlášky za člena SOA na 
našej web stránke. Majú cieľ získať za členov SOA slovenských odborníkov venujúcich sa  rôznym 
aspektom obezity a s ňou spojených ochorení. Považujú obezitu za významný spoločenský, 
ekonomický, zdravotnícky problém a chcú v nasledujúcich rokoch významne pomôcť v riešení 
problematiky obezity. Výbor je otvorený spolupráci so SOA, neschválil však žiadosť Dr. Fábryovej o 
zverejnenie listu a prihlášky do SOA na svojej webovej stránke. 

3. Prof. Breza súhlasí v prevzatím odbornej garancie pre špecializačné štúdium Sexuológia na SZU. Dr. 
Vašečková pripravila žiadosť o akreditáciu špecializačného vzdelávania na SZU, ktorú mailom zaslala 
prezidentovi SLS (dňa 10.03.2020), so žiadosťou o jej postúpenie dekanovi SZU. Dr. Izáková zašle 
túto žiadosť prezidentovi SLS aj bežnou poštou. Koordinátorom ďalších aktivít SPsS pre akreditáciu 
Sexuológie je Dr. Vašečková. 

4. SPsS nominovala zakladateľov No more stigma, n. o. (Dr. Palušná, Dr. Virčík a Mgr. Matej Herman, 
ktorý však nie je členom SLS) na Guothovu cenu. 

5. Dr. Jandová oznámila, že svoju žiadosť o vznik Sekcie psychológov SPsS pre nedostatok podpory zo 
strany psychológov sťahuje. 

6. Dr. Breznoščáková sa zúčastnila zasadnutia OPS na MZ SR pre poruchy autistického spektra a spolu 
s Dr. Rosenbergerovou sa stali jej riadnymi členmi. Oznámila, že v prípade odborného záujmu je 
možné s odôvodnením nominovať do tejto OPS aj ďalšieho člena. Členovia výboru a DR zistia vo 
svojom okolí záujem kolegov. 

7. RDZ schválila pracovný materiál pre organizáciu konferencie WHO a V4 na tému reformy 
psychiatrickej starostlivosti, ktorý na žiadosť Dr. Bdžocha, GR Sekcie zdravia MZ SR predložili členky 
SPsS. Členovia výboru a DR sa s materiálom oboznámili. 

8. Dr. Izáková zaslala MZ SR, GR Sekcie zdravia, stanovisko Etickej komisie SPsS k filmu Kto bude ďalší. 
Rokovala o ňom RDZ a podporila ho. 

9. Výbor sa dohodol, že umožní prednášky s podporou farmaceutických firiem, ak budú jasne 
deklarované v programe XIV. SPZ (podľa publikovaných pravidiel SPsS). 

10. Dr. Palenčárová (Workshop – Základy praktickej psychológie pre lekárov, 2.4.2020, Svet zdravia 
Development, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava) doplnila materiály k žiadosti o garanciu SPsS. Výbor 



túto žiadosť neschválil s odôvodnením, že program sa netýka psychiatrie, odporúča žiadateľke 
požiadať o garanciu odbornú spoločnosť iného vhodnejšieho zamerania (napr. takú, ktorá sa týka 
cieľovej skupiny, pre ktorú je vzdelávanie určené, napr. všeobecných lekárov). 

11. Dr. Dúžek oznámil, že seminár pre Linku dôvery Nezábudka zastreší. 

12. Výbor zrealizuje výber bannera pre 19. ČSPZ 2021 elektronickým hlasovaním. 

13. MZ SR oznámilo Dr. Izákovej, že vo veci žiadosti o zrušenie indikačných obmedzení pre antidepresíva 
– bupropión, escitalopram, duloxetín a agomelatín začne konanie (05.03.2020) a rozhodne. Dr. 
Vavrušová uviedla, že psychiatrická OPS pre kategorizačnú komisiu MZ SR žiadosť podporila. 

14. Dr. Izáková aktualizovala zoznam členov na webovej stránke SPsS. Priebežne sa dopĺňa zoznam e-
mailových adries členov. Aktuálne evidujeme 579 členov (stabilizovaný stav – v 06/2019: 581 
členov). 

15. Spol. Gedeon Richter kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii prekladá termín podujatia „Progres v 
terapii schizofrénie“ z 20.-21.03.2020 na jeseň 2020. Navrhli termín 2.-3.10.2020. Výbor o novom 
termíne diskutoval, avšak v súčasnej epidemiologickej situácii o ňom nevie rozhodnúť a dať súhlas. 

16. Podujatia SPsS a jej Sekcií preložené na iný termín, ktorý bude upresnený podľa epidemiologickej 
situácie: 

a. Stretnutie expertov 1/2020, plánované dňa 15.04.2020 v Hoteli Crowne Plaza v Bratislave. 
Dr. Izáková rozhodnutie oznámila Agentúre KAMI. 

b. XXIV. Guensbergerov deň, plánovaný na 18.03.2020, Psychiatrická klinika LFUK a UN 
Bratislava. 

17. ÚZČPP, s s.r.o. presunul svoje edukačné podujatia – Odborné minimum pre budúcich znalcov, 
Znalecká akadémia a Workshop pre znalcov kvôli epidemiologickej situácii na iný termín. Informácia 
bola rozposlaná členom SPsS. 

18. Výbor SPsS sa dohodol, že aktuálne zastaví registráciu na XIV. SPZ, o ďalšom postupe rozhodne 
podľa vývoja epidemiologickej situácie.  

19. V 2/2020 sa realizovali voľby do výboru a dozornej rady Sekcie psychopatológie SPsS – výsledky sú 
zverejnené na webe. Členom novozvoleného výboru blahoželáme!  

20. Voľby do výboru a dozornej rady korešpondenčne prebehli v Sekcii psychiatrov v špecializačnej 
príprave a Sekcii sociálnej psychiatrie, avšak kvôli epidemiologickej situácii nie je možné zabezpečiť 
sčítanie hlasov. Situácia sa dorieši po stabilizácii epidemiologickej situácie. 

21. Výbor dostal od Sekcie psychiatrie ASL SR žiadosť o stanovisko SPsS k dočasnému výnimočnému 
poskytovaniu časti ambulantnej psychiatrickej starostlivosti i formou telekomunikačného kontaktu 
s pacientom "na diaľku" v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou. Výbor súhlasí 
s vydaním vyžiadaného stanoviska, jeho definitívne znenie schváli elektronicky. 

22. Dr. Zelman zaslal výboru SPsS, hlavnej odborníčke MZ SR a riaditeľom ostatných psychiatrických 
nemocníc a liečební žiadosť adresovanú MZ SR ohľadom rizika (ne)poskytovania adekvátnej 
starostlivosti pre pacientov trpiacim duševnými poruchami a súčasne vyžadujúcimi oxygenoterapiu 
alebo umelú pľúcnu ventiláciu pri infekcii COVID-19 a žiada o jeho podporu. Výbor jeho stanovisko 
podporuje a pripája sa k nemu.  

23. Výbor schválil vedecký grant č. 01/2020: Vplyv sociálnych sietí na depresívne príznaky u mladých 
dospelých, riešitelia: MUDr. Adam Nemček, MUDr. Erika Nosianová, MUDr. Ludvík Nábělek, PhD., 
doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD. Výbor SPsS SLS schválil pre tento vedecký grant finančné 
prostriedky vo výške 1300 €. 

24. Grantová komisia SPsS sa dohodla, že pre ďalšie obdobie upraví pravidlá pre vedecké a publikačné 
granty. 



25. Výbor SPsS schválil predĺženie čerpania finančných prostriedkov grantov schválených v roku 2018 
o 1 rok z dôvodu komplikácii v dôsledku aktuálnej epidemiologickej situácie. 

26. Nasledujúce zasadnutie výboru a DR sa uskutoční telekonferenčne v plánovanom termíne 
15.04.2020 o 13:00 hod., pozvanie pre výbor a DR technicky zabezpečí Dr. Zelman, príp. Dr. 
Dragašek. 

 

Zapísala: Dr. Izáková 


