
Zasadnutie výboru a dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS  

dňa 16.06.2021 telekonferenčnou formou 

Zápisnica č. 7/2021 

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

Ospravedlnili sa: Dr. Dúžek, Dr. Patarák, Dr. Vavrušová, p. Lasičková 

 

Pripravovaný program: 

1. SPsS zaslala MZ SR podporné stanovisko ku kategorizácii lieku Spravato, nedošlo k stretnutiu na 
MZ SR, dňa 16.6.2021 sme obdržali od MZ SR informáciu, že rozhodnutie ministra zdravotníctva 
je negatívne, námietku neprijal a potvrdil prvostupňové rozhodnutie, že esketamín zostáva bez 
úhrady. 

2. Prof. Pečeňák ponúkol SPsS materiály ku i. v. ketamínu, ktoré vytvorila Psychiatrická klinika LFUK 
a UNB pri podávaní v indikácii na liečbu rezistentnej depresie u hospitalizovaných pacientov na 
výnimku udelenú MZ SR. Výbor súhlasí so zverejnením materiálov v časti webovej stránky 
prístupnej iba členom SPsS. 

3. Dr. Janíková sa dňa 26.5.2021 zúčastnila rozporového konania s MZ SR 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. 
Výsledok rokovania: Prechodné obdobie všeobecne  bude predlžené do 30.6.2022. CPČ pre 
psychoterapiu - pre aspoň jedného člena terapeutického tímu - bude platiť ako podmienka s 
prechodným obdobím do začiatku roku 2027. K téme sociálny pracovník sa veľa diskutovalo (p. 
Kovács - MPSaR, Mgr. Mažárová - DS TN, soc. sestry, p. Vincová - MZSR legislatíva, p. Lévyová - 
AOPP), podľa MZ SR pokiaľ sa nedefinujú usmernenia pre poskytovanie zdravotnej ambulantnej 
starostlivosti, nemôže tam byť do tímu zaradený nezdravotnícky pracovník. Muselo by dôjsť k 
zmene v zákonoch č. 578/2004 Z.z. a 296/2010 Z.z..  Dohodlo sa, že úväzok pre soc. pracovníka 
bude súčasťou odborného usmernenia. Počet denných miest pre stacionár pre závislosti je 
stanovený v spoločnom ustanovení v úvode, ktorý platí pre všetky DPS, pokiaľ nie je uvedené 
inak, t. j. v počte 20. Podľa MZSR v odstavci „ďalší zdravotnícki pracovníci“ môžu byť uvedené 
len nasledovné povolania: fyzioterapeut (aj fyzioterapeut so vzdelaním v ergoterapii), liečebný 
pedagóg, logopéd a iné povolania tam podľa legislatívy byť nemôžu. Vzhľadom k tomu Dr. 
Janíková po konzultácii s doc. Izákovou navrhli MZ SR po predmetnom stretnutí pre 20 miestny 
DPS pre dospelých 0.5 a pre 30 miestny 1.0 úväzku pre tieto profesie. 

4. Výbor a DR sa oboznámili s výsledkom hlasovania per rollam do výborov Rady vlády pre duševné 
zdravie. K téme nominácie Asociácie klinických psychológov sa výbor dohodol zaslať členom 
RVpDZ vysvetľujúci mail (text bol v pripomienkovaní pre všetkých členov výboru a DR SPsS) – za 
hlasovali 6 zúčastnení, proti nebol nikto, traja sa zdržali hlasovania. 

5. Spolupráca s ODZ MZ SR – Dr. Vašečková, ktorá bola požiadaná doc. Kalužayom, generálnym 
riaditeľom Sekcie zdravia MZ SR, o stretnutie s výborom SPsS, naformuluje pre neho odpoveď 
a zašle ju členom výboru a DR. So súhlasom všetkých zúčastnených členov bolo prijaté 
stanovisko, že SPsS má naďalej záujem spolupracovať na témach reformy psychiatrickej 
starostlivosti a starostlivosti o duševné zdravie s MZ SR, avšak spolupráca s Dr. Šomšákom je 
problematická a SPsS v nej nemá záujem pokračovať. 

6. Výboru SPsS bolo doručené Stanovisko Slovenskej komory psychológov (SKP) k spôsobilosti viesť 
motorové vozidlo. Výbor odporúča pokračovať v diskusii na dané témy, nakoľko aj SKP 



a všeobecní lekári vyjadrili voči záverom rokovania svoje výhrady a SPsS nebola prizvaná 
k diskusii (hoci sa niektorí členovia SPsS rokovania zúčastnili, nehájili konsenzuálne názory SPsS). 

7. Pracovná skupina SPsS naďalej aktívne pracuje na aktualizácii Koncepcie odboru Psychiatria. 
Pozvaní sú všetci členovia SPsS, ktorí majú záujem spolupracovať, výzva je zverejnená aj na 
webovej stránke spoločnosti. Dr. Kalaš, ktorý sa zúčastňuje stretnutí OPS, oznámil, že je 
v procese stať sa opäť členom SPsS. 

8. WPA a EPA sformulovali odporúčania pre SPsS k reforme psychiatrickej starostlivosti, doc. 
Izáková ich zaslala na MZ SR a osobne odovzdala ministrovi zdravotníctva. Zatiaľ bez odozvy. 
Plánuje sa organizácia spoločného webinára WPA-EPA-SPsS-MZ SR v rámci Stretnutí expertov 
(plán 10/2021), zodpovedná doc. Izáková. 

9. Dr. Vašečková informovala, že sa v súčasnosti vytvára OPS, ktorá vypracuje ŠOP pre 
transrodového pacienta. 

10. Zo Zasadnutia Výboru pre práva LGBTI dňa 11.6.2021 – Dr. Vašečková oboznámila výbor a DR 
SPsS, že MZ SR zastúpené doc. Kalužayom sa oficiálne zaviazalo prijať odborné usmernenie 
vypracované na základe poverenia HO MZ SR pre psychiatriu generálnym riaditeľom Sekcie 
zdravia MZ SR Dr. Bdžochom v aktuálnej verzii (prešla pripomienkovým konaním), ktorá bude 
predložená na gremiálnej porade ministra. 

11. Liga za duševné zdravie v spolupráci s doc. Bražinovou, Dr. Královou a doc. Izákovou pripravili 
dotazník, ktorého cieľom je identifikovať a zmapovať kľúčové faktory pre starostlivosť a ochranu 
duševného zdravia ľudí na Slovensku. Liga zabezpečí distribúciu dotazníka a zber dát. 

12. XIV. SPZ: konferenčné poplatky budú odpustené prednášajúcim vyzvaných. Výbor konzultoval 
spoločenský program podujatia a tiež výber spoločnosti na technickú realizáciu podujatia – 
vybral JEF Audio. O publikovanie zborníka abstraktov požiadame časopis ČS Psychiatrie ako 
oficiálny časopis našej spoločnosti. 

13. XV. SPZ (23. – 25.6.2022 v Bratislave): použijeme pôvodnú grafiku, ktorá mala byť grafikou pre 
zjazd, ktorý sa mal konať v Bratislave, ale v hnedej farbe. 

14. Výbor na výzvu ČNPS odsúhlasil organizáciu sympózia na 64. česko-slovenskej 
psychofarmakologickej konferencii, 12. -16.1.2022. Tému a prednášajúcich upresníme na 
septembrovom zasadnutí výboru a DR SPsS. 

15. Doc. Forgáčová, prof. Heretik a Dr. Máthé žiadajú o pridelenie publikačného grantu na vydanie 
zborníka z 19. Dobrotkovho dňa a 24. Guensbergerovho dňa. Ide o tradičný zborník Acta 
psychopatologica. V prípade vyhovenia žiadosti by zborník vydali do konania Slovenského 
psychiatrického zjazdu v septembri 2021. Výbor opätovne odporúča vydať zborník 
elektronickou formou. 

16. Výbor súhlasí s podporou žiadosti Spoločnosti pre pomoc pri Huntingtonovej chorobe pri ich 
žiadosti pre zdravotné poisťovne o preplácanie IVF zákroku ľuďom trpiacim Huntingtonovou 
chorobou. 

17. Dr. Vašečková zaslala znenie odpovede pre verejnú obhajkyňu práv všetkým členom výboru 
a DR SPsS, avšak nedostala odpovede, výbor na zasadnutí znenie odpovede schválil. 

18. Doc. Izáková navrhla v rámci Stretnutí expertov zorganizovať pre členov SPsS edukačný webinár, 
na ktorom Ass. Prof. Jakub Lickiewicz (Department of Health Psychology, Institute of Nursing 
and Midwifery, Jagiellonian University Medical College, Krakow) oddemonštruje použitie 
deeskalačných techník  u agresívnych pacientov. Navrhnutý je termín 6.10.2021. 

19. Výbor sa rozhodol aktuálne nepodporiť žiadosť Angelini o zrušenie indikačných obmedzení pre 
lurazidón, aby ako je to v prípade ostatných perorálnych atypických antipsychotík, nebolo nutné 
ako liek prvej voľby preskribovať risperidón. Svoje rozhodnutie odôvodňuje tým, že v žiadosti 



pre ostatné perorálne AAP sa odvolával na farmakoekonomický argument (žiadosť formuloval 
iba pre tie AAP, ktoré sú dostupné na Slovensku v generickej forme, pre tie, ktoré neboli v tejto 
forme dostupné sa indikačné obmedzenie nezrušilo) a tiež, že v aktuálnej verzii ŠDTP nie je 
uvedený lurazidón a v prvom kroku ho bude potrebné doplniť do ŠDTP. 

20. Termíny zasadnutí výboru a DR SPsS v 2. polovici roka 2021, ak nie je uvedené inak začiatok 
o 14:00 hod.: 14.7. (19:00, zasadnutie sa uskutoční iba v prípade potreby, t. j. na žiadosť člena 
výboru alebo DR SPsS – doručená doc. Izákovej najneskôr 7 dní pred plánovaným termínom 
zasadnutia), 8.9., 13.10., 9.11. (utorok), 15.12.2021 (ak to bude dovoľovať epidemiologická 
situácia – prezenčne v BA).  

21. Nasledujúce zasadnutie výboru a DR sa uskutoční dňa 8.9.2021 o 14:00 hod. telekonferenčnou 
formou. 

 

Zapísala: doc. Izáková 
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