
Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 19.10.2019 

Zápisnica č. 08/2019 

Miesto zasadnutia: Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica 

 

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

Hosť: Dr. Rosenbergerová 

 

Ospravedlnení: Dr. Patarák, Dr. Režnáková, Dr. Turček, Dr. Zelman, p. Lasičková 

 

Program: 

1. Liga za duševné zdravia oslovila SPsS so žiadosťou o spoluprácu pri vytvorení systému 
angažovania dobrovoľníkov, ktorí by riadeným spôsobom šírili kvalitnú osvetu vo svojich 
komunitách počas workshopov na témy duševného zdravia a jednotlivých duševných 
porúch. Na prípravu uvedeného programu žiada Liga o grant z OSF. Liga má ambíciu byť 
platformou na spájanie rôznych projektov do jedného celku a na spoluprácu najlepších 
organizácií pôsobiacich v oblasti duševného zdravia na profesionálnej úrovni. Žiadajú 
účasť zástupcov SPsS na niekoľkých stretnutiach počas roku 2020. Plánujú zlúčiť 
skúsenosti Zippy’s Friends, IPčka, No More Stigma, Coachingplus, SPsS a Ligy. Činnosť pri 
tvorbe a zlučovaní skúseností bude honorovaná - detaily budú známe v novembri 2019. 
Prihlásení k aktivite: Dr. Vavrušová, Dr. Rosenbergerová, Dr. Valkučáková. 

2. MUDr. Dagmar Šefčíková, primárka Fyziatricko rehabilitačného oddelenia PN PP Pezinok 
a vedecká sekretárka Slovenskej spoločnosti fyziatrie, balneológie a liečebnej (FBLR) 
rehabilitácie sa obrátila na SPsS so žiadosťou o podporné stanovisko k iniciovaniu 
legislatívnej zmeny ohľadom odborných zástupcov v ambulantných zdravotníckych 
zariadeniach. V zákone č. 578/2004 Z.z. je uvedené - odborný zástupca môže byť určený 
len pre jedno zdravotnícke zariadenie: uvedené na nevzťahuje na ambulancie a mobilné 
hospice. Uvedený odsek je v zákone od prvotného znenia z r. 2004 bez zmeny. Doteraz pri 
vydávaní povolení nikto nepožadoval 2 odborných zástupcov na AMB + SVALZ vo FBLR. 
VUC budú vydávať povolenia v zmysle súčasného výkladu zákona. Podľa právneho odd. 
MZ SR rovnaký problém vyvstáva aj v iných odboroch. Napr. v psychiatrii je potrebné mať 
odborného zástupcu na AMB a zvlášť na stacionár. Výbor FBLR žiada o podporu 
relevantných odborných spoločností v súvislosti s iniciovaním legislatívnej zmeny 
ohľadom odborných zástupcov v ambulantných zdravotníckych zariadeniach /tak, aby 
postačoval 1 odborný zástupca/. Výbor SPsS súhlasí s podporou žiadosti výboru FBLR,  Dr. 
Izáková zašle odpoveď. 

3. Výbor SPsS pripravil tradičnú tlačovú konferenciu k Svetovému dňu duševného zdravia, 
ktorá sa uskutočnila dňa 10.10.2019 za účasti ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej, 
MUDr. Izákovej, MUDr. Breznoščákovej, MUDr. Valkučákovej, MUDr. Matisovej a p. Knuta 
so zameraním na prevenciu samovrážd. Technicky organizačne ju zabezpečila spol. 
Accelerate. Výbor SPsS sa dohodol na uhradení maximálnej sumy vo výške 3.000 € na 
organizačno-technické zabezpečenie tlačovej konferencie spol. Accelerate, prenájom 
priestorov a techniky, ev. tlač konferenčných materiálov. Ďalšie aktivity vyplývajúce 
z výstupov TKza SPsS zabezpečia Dr. Breznoščáková a Dr. Valkučáková. 



4. SPsS sa obrátilo na ministerku zdravotníctva počas Tlačovej konferencie k Svetovému dňu 
duševného zdravia so žiadosťou o spoluprácu pri prevencii samovrážd na železniciach. 
V úsekoch železníc, kde sa vo zvýšenej miere opakujú pokusy o samovraždu, by sa 
inštalovali informatívne tabule s týmto textom: „Nevieš ako ďalej? Každý život je dôležitý! 
Aj ten Tvoj. Nie si sám, zavolaj na Linku dôvery Nezábudka 0800 800 566 a poraď sa s 
odborníkom.“ MZ SR oslovilo vedenie ŽSR so žiadosťou o spoluprácu, za SPsS je poverená 
zastupovať SPsS a zúčastňovať sa stretnutí Dr. Izáková. 

5. Dňa 27.11.2019 sa uskutoční podujatie Krajskí odborníci pozývajú v Žiline, ktorého 
hlavnými organizátormi a zostavovateľmi programu sú doc. Ondrejka a Dr. Ralaus. Výbor 
SPsS požiada spol. Lundbeck, ktorá podujatie podporila edukačným grantom v r. 2019, 
o možnosť pokračovať v organizácii podujatia, nakoľko má veľmi pozitívnu odozvu medzi 
členmi SPsS v jednotlivých regiónoch. 

6. Výbor SPsS obdržal podnet Dr. Pataráka s výhradou k prekrývaniu termínov konferencií 
s podujatiami, ktoré organizuje SPsS - prekrytie Neuropsychiatrických dní v Levoči so 
sexuológiou v Trnave a akcie firmy Angelini v Jasnej s AT konferenciou. Výbor SPsS nemá 
vplyv na organizátorov iných podujatí, avšak pokiaľ bude organizátorom SPsS, bude sa 
v budúcnosti snažiť zladiť termíny podujatí tak, aby sa neprekrývali. Ak sa tak stane, 
organizátorovi, ktorý o garanciu SPsS požiada ako druhý v poradí, neposkytneme 
garanciu. Podujatia a ich termíny zverejníme na našej webovej stránke. Za prípravu plánu 
podujatí, ktoré sa budú organizovať na Slovensku je zodpovedná Dr. Králová, ktorá 
zabezpečí aj ich nahlásenie do Kalendára SLS. Dr. Izáková mailom vyzve členov SPsS 
a výbory jednotlivých Sekcií o nahlásenie plánovaných podujatí. Dr. Králová zosúladí 
termíny podujatí tak, aby sa neprekrývali. Prehľad zahraničných podujatí na webovú 
stránku pripraví Dr. Vavrušová. 

7. Grantová komisia bližšie špecifikuje podmienky a termíny pre ocenenia - cena prof. Žuchu, 
cena SPsS a tiež pre novinársku cenu SPsS, na definovaní podmienok pre jej udelenie bude 
s grantovou komisiou spolupracovať Dr. Valkučáková. 

8. Etická komisia zaslala dňa 25.09.2019 výboru odpoveď na žiadosť o návrh preventívnych 
opatrení pre prezentáciu príspevkov na konferenciách, ktoré nespĺňajú kvalitou 
a obsahom odborné a etické kritériá. Odpoveď obsahuje odporúčanie, aby preventívne 
opatrenia proti prezentácii nevhodných príspevkov boli súčasťou zásad alebo pravidiel 
prihlasovania sa na odborné konferencie. Výbor SPsS konštatuje, že sexuálne explicitný 
obsah prednášky Dr. Chovanca, ktorá odznela na VII. Konferencii o biologickej psychiatrii, 
bol neúčelný k obsahu prednášky.  

9. Dr. Vavrušová spolu s ďalšími členmi Etickej komisie sformulujú pravidlá pre SPsS a jej 
sekcie ako organizátorov odborných podujatí. Konečný termín predloženia výboru SPsS je 
počas nasledujúceho zasadnutia výboru (20.11.2019). 

10. SPsS nominovala na žiadosť SLS dvoch zástupcov – doc. Forgáčovú a Dr. Královú – pre 
jednotlivé zdravotnícke povolania do Akreditačnej komisie MZ SR. 

11. Dr. Černák prisľúbil spoluprácu pri organizácii okrúhleho stola k téme 2. stupňa 
psychologickej liečby a budúcnosti PST na Slovensku. Podujatia sa záčastní aj Dr. Dragašek 
ako zástupca SPsS v Psychiatrickej sekcii UEMS. 

12. Po ukončení zasadnutia výboru SPsS sa uskutoční Stretnutie expertov IV, kde sa plánujú 
riešiť témy: Komunitná psychiatria a systém psychiatrickej starostlivosti na Slovensku, 
Psychoterapia na Slovensku, E-health a psychiatria, Nedobrovoľná hospitalizácia a 
obmedzovacie prostriedky a pravidlá pre vychádzky pre pacientov trpiacich depresívnymi 
poruchami počas dočasnej práceneschopnosti. 



13. Výbor SPsS obdržal nomináciu v sekcii "ocenenia 2018" za publikáciu: Vančová Z, 
Čižmáriková M, Dragašek J, Žofčáková S, Kolarčík P, Mojžiš J. Does G2677T Polymorphism 
of the MDR1 Gene Make a Difference in the Therapeutic Response to Paroxetine in 
Depressed Patients in a Slovak Population? Med Sci Monit. 2018 May 13;24:3136-3145. 
doi: 10.12659/MSM.907434. Práca je evidovaná v databázach  Current Contents/Clinical 
Medicine, Chemical Abstracts CAS, EMBASE/Excerpta Medica, H-Index, Index 
Medicus/MEDLINE, PubMed / PMC, SCI Expanded, SCOPUS. Má doteraz 2 citácie 
evidované v databáze Web of Science Core Collection. Impact Factor časopisu pre rok 
2018 je 1.980.  

14. Dr. Breznoščáková upozornila, že Buronil a Marplan v súčasnosti nie sú registrovanými 
liekmi v SR, tým pádom nie sú dostupné pre našich pacientov. Psychofarmakologická 
sekcia SPsS SLS preto žiada SPsS SLS o iniciáciu ďalších krokov smerujúcich k umožneniu 
dostupnosti liekov Buronil a Marplan pre slovenských pacientov, aj v nadväznosti na 
nemožnosť realizovať postup cestou národnej registrácie na ŠÚKL. Výbor SPsS žiadosť 
schválil a odporučil Dr. Breznoščákovej osloviť vo veci krajských odborníkov, aby zistili vo 
svojich regiónoch záujem o podávanie uvedených liekov. 

15. Výbor schválil návrh Dr. Breznoščákovej prepojiť odkaz o už schválených ŠDTP zo stránky 
MZ SR na www.psychiatry.sk. 

16. Výbor sa dohodol na finančnej odmene pre Dr. Izákovú, ktorá realizuje prevádzku webovej 
stránky SPsS a viaceré SPsS organizované aktivity a podujatia. Výšku odmeny za roky 2018 
a 2019 schváli počas nasledujúceho zasadnutia výboru (20.11.2019). 

17. Dr. Dragašek  informoval o pozvaní organizátorov pre členov SPsS na XIII. Kongres 
Psychiatria Medforum, ktoré sa uskutoční vo Wisle, Poľsko v termíne 12.-14.12.2019. 
Podujatia sa zúčastní Dr. Dragašek, ktorí osloví ďalších členov SPsS (prednostne zo Sekcie 
psychiatrov v špecializačnej príprave) a zostaví program príspevku na podujatí. SPsS 
náklady na účasť uhradí z prideleného cestovného grantu. 

18. Dr. Dragašek upozornil na povinnosť niektorých Sekcií SPsS zorganizovať voľby do svojich 
výborov a dozorných rád v roku 2019 – Psychoterapeutická sekcia, Gerontopsychiatrická 
sekcia, Sekcia sociálnej psychiatrie a Sekcia psychiatrov v špecializačnej príprave. 
V 01/2020 aj Sekcia psychopatológie. Dr. Izáková upozorní mailom predsedov 
a vedeckých sekretárov týchto Sekcií o povinnosti zorganizovať voľby. 

19. Dr. Dragašek sa zúčastní zasadnutia Psychiatrickej sekcie UEMS v Utrechte, 24. – 
26.10.2019. 

20. Nasledujúce zasadnutie výboru sa uskutoční 20.11.2019 o 13:30 hod. na Psychiatrickej 
klinike LFUK a UNB. 

Zapísala: Dr. Izáková 
 


