
Zasadnutie výboru a dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS  

dňa 12.05.2021 telekonferenčnou formou 

Zápisnica č. 6/2021 

 

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

Ospravedlnili sa: Dr. Patarák, Dr. Zelman, p. Lasičková 

 

Program: 

1. MUDr. Jana Peichlová požiadala SPsS o zverejnenie informácie na webovej stránke o organizácii 
výcviku v rodinnej terapii (v prílohe). Výbor sa dohodol zotrvať na stanovisku, že takúto službu 
komerčne neposkytuje a prerokúva iba žiadosti členov SPsS o zverejnenie informácií, ktoré 
súvisia so vzdelávaním. 

2. Spol. Janssen požiadala SPsS o podporné stanovisko adresované MZ SR ku kategorizácii lieku 
Spravato, výbor žiadosť mailovou formou schválil s odôvodnením, že existuje vysoká medicínska 
potreba jeho zavedenia do praxe a ide o unikátny liek pre pacientov s farmakorezistentou 
depresiou, ktorého účinnosť a bezpečnosť sú dostatočne EBM preukázané. 

3. Výbor a DR SPsS súhlasia so žiadosťou Dr. Magovej o zverejnenie Správy o fungovaní 
ambulantnej psychiatrie zo Švédska, Nemecka a Holandska v časti webovej stránky spoločnosti 
venovanej reforme. 

4. Výbor a DR SPsS rokovali o pripomienkach v konaní LP/2021/196 – 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. Formuloval nasledujúce zásadné pripomienky: vo 
všetkých DPS chýba medzi zamestnancami sociálny pracovník, ktorý patrí medzi kľúčových 
zamestnancov pri poskytovaní starostlivosti v rámci komplexného biopsychosociálneho 
prístupu v DPS; tiež termín splnenia požiadaviek by mal byť podstatne dlhší, aspoň do konca 
nasledujúceho kalendárneho roka po nadobudnutí účinnosti výnosu (aby sme neohrozili 
funkčnosť existujúcich DPS, kým splnia predpísané požiadavky); aspoň jeden člen 
terapeutického tímu musí mať ukončené certifikované PST vzdelanie (v poslednom bode 
hlasovania sa z prítomných zdržal Dr. Turček). K časti Psychiatrický stacionár pre dospelých – 
bod 1.1d: navrhujeme úväzok zvýšiť na 1,0. V časti psychiatrický stacionár pre liečbu závislostí, 
chýba definícia počtu stacionárnych miest. 

5. Prebiehalo pripomienkovanie návrhov štatútov výborov rady spolu s návrhmi štatútov Rady 
vlády pre duševné zdravie. Výbor a DR SPsS má záujem, aby prezident SPsS kandidoval na post 
podpredsedu RVpZD. 

6. Spolupráca s OddDZ MZ SR: Dr. Dúžek informoval, že ambulantné OPS sa nestretli, čaká sa na 
písomnú formu výsledku rokovaní OddDZ s VšZP a inými inštitúciami. Dr. Zelman informoval o 
OPS ústavná starostlivosť, ktorá definovala typy oddelení ako A – akútne, B – následné, C – 
chronické a liečebné, D – psychoterapia, psychosomatika. Dr. Zelman predložil návrh niektorých 
legislatívnych zmien v zmysle záverov stretnutí expertov – ukotvenie zásad pre používanie 
obmedzujúcich prostriedkov a realizácie ochranných liečení v Z. 576/2004 a následné vytvorenie 
vykonávacích predpisov pre tieto oblasti. Pripravuje sa rokovanie OddDZ s garantmi 
špecializačného štúdia ohľadom minimálnych štandardov pre vzdelávanie v odbore psychiatria, 
rokovanie s garantkou špecializačného štúdia detská psychiatria doc. Trebatickou sa už 
uskutočnilo. 



7. MZ SR schválilo vytvorenie OPS pre ŠDTP/ŠOP pre sexuológiu. Predsedom OPS bude Dr. Bartl. 
Vytvára sa OPS – nominácia členov. Zodpovedná je za psychiatrickú sexuológiu je Dr. Vašečková. 

8. Pracovná skupina SPsS naďalej aktívne pracuje na aktualizácii Koncepcie odboru Psychiatria. Dr. 
Janoška navrhol pozvať aj PhDr. Uhlárikovú MBA a Dr. Kalaša, s ich nomináciou výbor a DR SPsS 
súhlasia. Pozvaní sú všetci členovia SPsS, čo majú záujem spolupracovať, výzva je zverejnená aj 
na webovej stránke spoločnosti. 

9. WPA a EPA formulujú odporúčania SPsS k reforme psychiatrickej starostlivosti, plánuje sa 
organizácia spoločného webinára WPA-EPA-SPsS-MZ SR v rámci Stretnutí expertov (06-
07/2021), zodpovedná doc. Izáková. 

10. Dr. Vavrušová pozvala členov výboru a DR na aktívnu účasť na VII. Konferencii o biologickej 
psychiatrii. 

11. ŠDTP/ŠOP a PvP: doc. Izáková zaslala prof. Payerovi, garantovi projektu, žiadosť o zmenu 
spôsobu spolupráce na projekte preventívnych postupov z r. 2020. Vo svojej odpovedi 
ubezpečuje výbor SPsS, že urobia všetko preto, aby bola spolupráca bez problémov a k 
spokojnosti všetkých. Aktuálne prebieha multidisciplinárne pripomienkovanie niektorých 
ŠDTP/ŠOP, ktoré sa týkajú nášho odboru – PAS, depresívne poruchy z odboru klinickej 
psychológie, BAP. Výbor trvá na dodržiavaní dohody spolupráce na ŠDTP/ŠOP s OPS klinická 
psychológia, kde OPS psychiatria vypracúva biologickú liečbu a OPS klinická psychológia 
psychologickú liečbu tak, aby štandardy boli navzájom kompatibilné. Dr. Breznoščáková zašle 
stanovisko OPS psychiatria a výboru a DR SPsS o tejto dohode garantovi projektu, prof. 
Payerovi. V tomto zmysle sme už opakovane komunikovali s predchádzajúcim garantom prof. 
Šuvadom a riaditeľom oddelenia Ing. Čvapekom. 

12. SZU oznámila k akreditácii odboru sexuológia, že je potrebné zmeniť/zosúladiť odborného 
garanta odboru. Situáciu rieši dekanát SZU, za SPsS je zodpovedná k súčinnosti v tejto veci Dr. 
Vašečková. 

13. Dr. Zelman zaslal členom výboru a DR SPsS podnet k zhodnoteniu veľkofilmu o schizofrénii, 
autorov Mgr. Zuzana Šeminská, Marek Vician, ktorý členov výboru a DR SPsS kontaktuje 
mnohými spôsobmi a opakovane, vyzýva k odbornému stanovisku. Odborné poradenstvo k 
filmu: Asociácia pre duševné zdravie, o.z.,   MUDr. Zuzana Repková,   MUDr. Anna Gombošová, 
CSc.,  PhDr. Monika Piliarová. Výbor a DR SPsS sa s obsahom a spracovaním filmu nestotožňujú.  

14. Liga za duševné zdravie v spolupráci s doc. Bražinovou pripravuje dotazník, ktorého cieľom je 
identifikovať a zmapovať kľúčové faktory pre starostlivosť a ochranu duševného zdravia ľudí na 
Slovensku. Liga ponúkla SPsS pri vytvorení dotazníka spolupracovať a doplniť otázky, týkajúce 
sa reformy. Zodpovedné za spoluprácu: Dr. Králová a doc. Izáková. 

15. XIV. SPZ: konferenčné poplatky budú odpustené prednášajúcim vyzvaných plenárnych 
prednášok, oceneným delegátom, členom organizačného výboru, členom výboru a DR SPsS.  

16. XV. SPZ (23. – 25.6.2022 v Bratislave): organizačný výbor bude zložený z členov výboru a DR 
SPsS, technicko-organizačnú podporu zabezpečí Agentúra KAMI. 

17. SPsS podporila pozmeňovací návrh zmeny koncepcie kúpeľnej liečby postCOVID pacientov 
s psychickými ťažkosťami, aby bola plne hradená zo ZP (hlasovanie prebehlo mailovou formou), 
avšak NR SR tento návrh neakceptovala. 

18. Doc. Laššan požiadal SPsS o prednášku COVID a duševné zdravie/poruchy, ktorá by mala odznieť 
na Československom pneumologickom kongrese 10-12.6.2021 v rámci multidisciplinárneho 
bloku. Prednášajúcim bude Dr. Dragašek. 

19. Dr. Izáková členom výboru a DR SPsS zašle návrhy termínov zasadnutí v 2. polovici roka 2021, 
preferujeme naďalej telekonferenčnú formu, jeden termín stanovíme aj v priebehu prvých 2 
týždňov júla (začiatok o 19:00 hod.). 



20. Nasledujúce zasadnutie výboru a DR sa uskutoční dňa 16.6.2021 o 14:00 hod. telekonferenčnou 
formou. 

 

Zapísala: doc. Izáková 
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