
Zasadnutie	výboru	Slovenskej	psychiatrickej	spoločnosti	SLS	dňa	23.11.2017	

Zápisnica	č.	9/2017	

Miesto	zasadnutia:	Smolenický	zámok		
(počas	XV.	Psychofarmakologického	sympózia	s	medzinárodnou	účasťou)	

	

Prítomní:	 Dr.	 Izáková,	 Dr.	 Králová,	 Dr.	 Breznoščáková,	 Doc.	 Dóci,	 Dr.	 Dragašek,	 Dr.	 Vavrušová,	 Dr.	
Vašečková	

Ospravedlnení:	Dr.	André,	Dr.	Janík,	Dr.	Zelman,	Dr.	Grohol,	Dr.	Patarák,	p.	Lasičková	

	

Program:	

1. XIII.	 Slovenský	 psychiatrický	 zjazd,	 21.	 –	 23.	 06.	 2017	 v	Žiline,	 hlavná	 téma:	 PSYCHIATRIA	 21.	
STOROČIA:	
a. Dr.	 Izáková	a	Dr.	 Králová	 sa	 stretli	 s	p.	 Kamenickou	–	Agentúra	KAMI	–	dohodli	 rozposlanie	

objednávok	pre	partnerov,	vlastnej	webovej	stránky	podujatia.	
b. Dr.	 Izáková	 požiadala	 Dr.	 Vavrušovú,	 oficiálnu	 delegátku	 pre	 EPA	 o	vyžiadanie	 záštity	

Európskej	psychiatrickej	spoločnosti	nad	podujatím.	
c. Organizačný	 výbor:	 MUDr.	 Ľubomíra	 Izáková,	 PhD.,	 MUDr.	 Dagmar	 Breznoščáková,	 PhD.,	

MUDr.	Mária	Králová,	CSc.,	MUDr.	Ivan	André,	PhD.	MUDr.	Jozef	Dragašek,	PhD.	MUDr.	Peter	
Janík,	 PhD.,	 MUDr.	 Barbora	 Vašečková,	 PhD.,	 MUDr.	 Lívia	 Vavrušová,	 PhD.,	 MUDr.	 Marek	
Zelman	

d. Členovia	 honorárneho	 programového	 výboru	 súhlasili	 so	 svojou	 nomináciou	 –	 prof.	MUDr.	
Ján	 Pečeňák,	 CSc.	 –	 predseda,	 doc.	MUDr.	 Ivan	 Dóci,	 PhD.,	 doc.	MUDr.	 Ľubica	 Forgáčová,	
PhD.,	doc.	MUDr.	Viera	Kořínková,	CSc.,	doc.	MUDr.	Igor	Ondrejka,	PhD.,	prof.	MUDr.	Zuzana	
Gdovinová,	CSc.,	prof.	MUDr.	Peter	Valkovič,	PhD.,	doc.	Mgr.	Anton	Heretik,	PhD.	

e. Členovia	 obidvoch	 výborov	 sú	 automaticky	 registrovaní	 na	 podujatie	 a	bude	 im	 odpustený	
registračný	poplatok.	

f. Dr.	 Izáková	zaslala	mail	predsedom,	podpredsedom,	príp.	vedeckým	sekretárom	Sekcií	SPsS	
SLS,	aby	organizačnému	výboru	zaslali	názvy	tém	sympózií	Sekcií	a	kontaktný	mail,	kde	bude	
možné	príspevky	prihlasovať.	Rovnako	ako	na	predchádzajúcom	SPZ,	odborný	program	budú	
tvoriť	sympóziá	organizované	sekciami	SPsS	SLS,	sympóziá	organizované	na	výborom	SPsS	SLS	
vybrané	 témy	a	váriá.	Na	podujatí	 sa	budú	prezentovať	 tiež	e-postery	a	súčasťou	programu	
budú	 aj	workshopy.	 E-postery	 a	workshopy	 sa	 budú	 prihlasovať	 priamo	online	 cez	webovú	
stránku	 organizačnému	 výboru.	 Prednášky	 sa	 budú	 prihlasovať	 na	 kontaktný	 mail	 osoby,	
ktorú	poverí	pripravením	sympózia	sekcie	predseda	Sekcie.	

g. Sprievodná	akcia	–	výstava	art	brut	–	v	Synagóge	–	Dr.	Izáková	oslovila	v	tejto	veci	M.	Knuta,	
aby	Liga	za	duševné	zdravie	dostala	priestor	na	prezentáciu	diel.	

h. Sprievodná	akcia	–	vystúpenie	hudobnej	skupiny	z	radov	členov	SPsS	SLS,	Dr.	Breznoščáková	
oslovila	Dr.	Straku,	ktorý	predbežne	súhlasil.	

i. Dôležité	termíny	pre	podujatie	sú	už	zverejnené	na	webovej	stránke.		
j. Abstrakty	z	podujatia	budú	publikované	ako	elektronické	suplementum	časopisu	Psychiatria	

pre	prax.	
2. Projekt	ŠDTP	–	odovzdaných	bolo	10	algoritmov.	V	ďalšej	etape	sa	budú	spracovávať	preventívne,	

diagnostické	 a	terapeutické	 postupy	 pre	 diagnostické	 spektrum	 F0,	 F5	 a	F6.	 Ostatné	 kategórie	
spracujú	 OPS	 pre	 pedopsychiatriu	 a	medicínu	 drogových	 závislostí	 –	 komunikovať	 s	nimi	 bude	



doc.	 Dóci	 a	Dr.	 Breznoščáková.	 Vzhľadom	 k	náročnosti	 práce	 na	 projekte,	 bude	 snaha	
aktualizovať	 OPS	 (kolektív	 riešiteľov)	 –	 zapojíme	 krajských	 odborníkov	 a	tiež	 predsedov	
dotknutých	sekcií	SPsS	SLS.	Dr.	Breznoščáková	zistí	na	MZ	SR	či	je	možné	aj	formálne	aktualizovať	
členov	OPS.	

3. MZ	 SR	 opätovne	 potvrdilo	 svoje	 zamietavé	 stanovisko	 k	zníženiu	 úhrad	 niektorých	 AD	 a	AP.	
Dôvera	opäť	podala	žiadosť	o	ich	zníženie	do	najbližšej	komisie.	

4. Dňa	 23.11.2017	 sa	 v	Smoleniciach	 uskutočnil	 Okrúhly	 stôl	 v	rámci	 Compass	 Fora	 v	spolupráci	
s	Trimboos	 Inštitútom	 s	hlavnými	 témami	 Agresívny	 pacient	 –	 možnosti	 riešenia	 a	Reforma	
v	psychiatrii/komunitná	psychiatria.	Správa	z	podujatia	bude	zverejnená	na	stránke	MZ	SR	a	SPsS	
SLS.	

5. Dr.	 Izáková	vypracovala	na	žiadosť	MZ	SR	Stanovisko	k	odôvodneniu	používania	obmedzujúcich	
prostriedkov	v	psychiatrických	zariadeniach	na	Slovensku	v	súčasnosti,	kde	opätovne	upozornila	
na	žiadosť	SPsS	SLS	riešiť	situáciu	manažmentu	agresívneho	psychiatrického	pacienta	zriadením	
špeciálnych	 bezpečnostných	 oddelení	 v	 rámci	 existujúcich	 psychiatrických	 zariadení	 a	
detenčného	zariadenia.	

6. Dr.	 Izáková	 a	za	 pedopsychiatriu	 hlavný	 odborník	 MZ	 SR	 Dr.	 Šuba	 sa	 zúčastnili	 pracovného	
stretnutia	 na	 MZ	 SR	 ohľadom	 problematiky	 pedopsychiatrie.	 MZ	 SR	 uvažuje	 o	podpore	
špecializácie	v	pedopsychiatrii	formou	rezidenčného	programu	a	tiež	o	rozšírení	lôžkovej	kapacity	
pre	deti	a	adolescentov	trpiacich	psychickými	poruchami.	

7. Dr.	Grohol	 sa	mailom	obrátil	na	Dr.	 Izákovú	so	žiadosťou	o	zverejnenie	pripomienok,	ktoré	boli	
zaslané	 RDZ	 pri	 vypracovaní	 NPDZ	 na	 roky	 2017-2018.	 Zápisnice	 zo	 zasadnutia	 RDZ	 nie	 sú	
verejnými	dokumentami	 a	priebeh	 rokovania	nie	 je	 verejný.	 Z	členov	 SPsS	 SLS	 sú	 členmi	RDZ	–	
doc.	Dóci	(podpredseda),	Dr.	Izáková,	Dr.	Breznoščáková,	Dr.	Šuba,	Dr.	Okruhlica	a	spolupodieľali	
sa	na	príprave	NPZD	spolu	s	ďalšími	zástupcami	rezortov,	ktoré	majú	v	RDS	zastúpenie	(kultúra,	
vzdelávanie,	 sociálne	 veci,	 vnútro,	 atď.).	 Ide	 o	dokument,	 ktorý	 sa	 primárne	 týka	 duševného	
zdravia	 slovenskej	 populácie,	 nie	 duševne	 chorých	 ľudí.	 Psychiatrická	preventívna,	 diagnostická	
a	terapeutická	 starostlivosť	 je	 len	 jednou	 z	jeho	 súčastí.	 NPDZ	 bol	 vypracovaný	 na	 základe	
Reformy	 psychiatrickej	 starostlivosti	 (1991)	 a	Koncepcie	 odboru	 psychiatria	 (2006),	 ktorých	
princípy	 sú	 naďalej	 aktuálne	 a	keďže	 odvtedy	 nebola	 v	oblasti	 psychiatrie	 vypracovaná	 novšia	
koncepcia,	 došlo	 len	 k	aktualizácii	 NPDZ.	 Dokument	 teda	 obsahuje	 aktuálne	 a	platné	 vízie	
smerovania	 nášho	odboru.	Veľmi	 dôležitým	 sa	 v	tejto	 súvislosti	 javí	 formulácia	 Plánu	 realizácie	
úloh	 NPDZ	 na	 roky	 2017-2018,	 do	 ktorého	 vstúpili	 nielen	 rezort	 zdravotníctva,	 ale	 aj	 ostatné	
rezorty.	 Úlohy,	 ktoré	 spadajú	 do	 kompetencie	 rezortu	 zdravotníctva	 navrhovali,	 resp.	
pripomienkovali	 aj	 vyššie	 spomenutí	 členovia	 RDZ.	 Snaha	 smerovala	 k	 čo	 najširšiemu	 záberu	
jednotlivých	 bodov,	 ktoré	 sa	 podarilo	 presadiť,	 aby	 mohli	 byť	 finančne	 podporené	 rôzne	
zamerané	projekty	na	podporu	duševného	 zdravia	a	 týkali	 sa	 tak	 zdravých	ako	aj	 chorých	 ľudí.	
Prijaté	boli	na	RDZ	s	diskusiou	a	konsenzom	a	ich	schválenie	predpokladá	najskôr	pripomienkové	
konanie	a	následne	spadá	do	kompetencie	Vlády	SR	(očakáva	sa	v	12/2017).	

8. Výbor	 SPsS	 SLS	 udelil	 Cenu	 SPsS	 SLS	 za	 rok	 2017	 publikácii	 Pečeňák,	 Kořínková	 a	kol.:	
Psychofarmakológia	 jej	 dvom	prvým	 autorom.	 K	cene	 sa	 vzťahuje	 odmena	 500	 Eur	 (netto)	 pre	
každého	oceneného.	
Štatút	udeľovania	pôct	a	cien	je	zverejnený	na	webovej	stránke.	
A.	 Cena	 Slovenskej	 psychiatrickej	 spoločnosti	 sa	 udeľuje	 na	 základe	 rozhodnutia	 výboru	 SPsS	
členovi	 SPsS,	 ktorý	 je	 autorom	 alebo	 členom	 autorského	 kolektívu	 za	 medzinárodne,	 resp.	
celoslovensky	 významnú	publikáciu	 s	dôležitým	prínosom	pre	 odbor	 psychiatria,	 resp.	 príbuzné	
odbory,	ktorá	bola	vydaná	v	predchádzajúcom	kalendárnom	roku.		

B.	 Cena	 profesora	 Žuchu	 sa	 udeľuje	 na	 základe	 rozhodnutia	 výboru	 SPsS	 členovi	 SPsS	 za		
mimoriadny		prínos		v	odbore	psychiatria,		príp.		príbuznom		odbore.	



V	budúcnosti	 nominácie	 na	 obidve	 ceny	 vyhlási	 výbor	 SPsS	 vždy	 v	januári	 príslušného	
kalendárneho	roku	za	predchádzajúci	kalendárny	rok.	Podmienky	nominácie	budú	zverejnené	na	
webovej	 stránke	 www.psychiatry.sk.	 Výška	 prípadnej	 finančnej	 odmeny	 prislúchajúcej	
ocenenému	bude	každoročne	aktualizovaná	podľa	 finančných	možností	SPsS	a	bude	zverejnená	
na	uvedenej	webovej	stránke.	Predložené	návrhy	vyhodnotí	trojčlenná	komisia	pre	pocty	a	ceny,	
ktorú	 tvorí	 prezident,	 viceprezident	 a	vedecký	 sekretár	 výboru	 SPsS.	 Schvaľuje	 ich	 výbor	 SPsS.	
Návrhy	môžu	predkladať	členovia	organizačnej	zložky	alebo	výbor.	Odovzdávajú	sa	s	diplomom.	

9. Prof.	 Valkovič	 oznámil,	 že	 nasledujúci	 Neuropsychiatrický	 kongres	 sa	 uskutoční	 6.	 –	 8.6.2018,	
žiada	SPsS	SLS	o	spoluorganizáciu	podujatia,	ako	to	bolo	v	roku	2016.	Výbor	so	spoluorganizáciou		
súhlasí.	

10. Dr.	Kondratev_Nejman	zaslal	výboru	SPsS	SLS	mail,	v	ktorom	jej	ponúka	svoje	dva	psychiatrické	
stacionáre	ako	dar,	nakoľko	sú	funkčné,	ale	nepodarilo	sa	mu	ich	zazmluvniť.	V	prípade,	že	SPsS	
SLS	 dar	 neprijme,	 plánuje	 PS	 zrušiť.	 SPsS	 SLS	 ako	 dcérska	 organizácia	 občianskeho	 združenia,	
ktorým	je	SLS,	nie	je	oprávnená	takýto	dar	prijať.	Zazmluvnenie	PS	podporila	svojim	stanoviskom	
už	 v	minulosti.	 Nakoľko	 však	 ide	 o	obchodno-právny	 vzťah	 medzi	 prevádzkovateľom	
a	zdravotnými	poisťovňami,	do	ich	vzájomného	dialógu	nie	je	nikto	oprávnený	vstúpiť.	Výnimkou	
je	MZ	SR,	avšak	 iba	v	tom	prípade,	že	nie	 je	naplnená	minimálna	sieť.	SPsS	SLS	podporuje	vznik	
a	fungovanie	PS,	na	pôde	MZ	SR	sa	snaží	dosiahnuť	začiatok	systémových	zmien	v	tejto	oblasti,	
nemá	však	kompetenciu	na	žiadnej	úrovni	sa	zasadiť	za	zazmluvnenie	jednotlivých	PS.	

11. Dr.	 Janíková	 ako	predsedníčka	 Psychoterapeutickej	 sekcie	 SPsS	 SLS	 a	ako	 tajomníčka	 Združenia	
DPS	 na	 Slovensku	 zaslala	 SPsS	 SLS	 na	 vedomie	 list,	 ktorým	ministra	 zdravotníctva	 p.	 Druckera	
upozornila	 na	 kritickú	 situáciu	 v	DPS	 a	žiada	 ho	 o	pomoc	 pri	 odvrátení	 ich	 zániku.	 Výbor	
podporuje	túto	iniciatívu.	Dr.	Izáková	pri	rokovaní	s	Dr.	Laššánom	na	pôde	MZ	SR	túto	iniciatívu	
podporila,	hľadajú	sa	možnosti	vzájomného	dialógu	medzi	MZ	SR	a	zástupcami	DPS.	

12. Dr.	Vavrušová	vypracovala	zoznam	zahraničných	psychiatrických	podujatí	v	roku	2018.	
13. Dr.	 Izáková	 požiadala	 doc.	Morovicsovú	 o	spracovanie	 histórie	 SPsS	 SLS	 od	 jej	 vzniku,	 pretože	

takýto	 materiál	 neexistuje.	 Doc.	 Morovicsová	 má	 splnomocnenie	 SPsS	 SLS	 nahliadnuť	 do	
archívnych	 materiálov	 SLS.	 Dr.	 Izáková	 v	tejto	 veci	 požiadala	 o	spoluprácu	 doc.	 Andersa,	 prof.	
Kašpárka	a	prof.	Češkovú,	ktorí	po	preverení	situácie	oznámili,	že	žiadnymi	archívnymi	materiálmi	
nedisponujú.	

14. Dr.	Izáková	vypracovala	správu	pre	WPA	News	o	17.	ČSPZ.	
15. Mgr.	 Hájovský	 doprogramoval	 funkciu	 „zabudnuté	 heslo“	 na	 webovú	 stránku	 SPsS	 SLS.	

Spoločnosť	Lundbeck	prevzala	finančné	náklady	za	realizáciu	tejto	služby.	
16. Prebieha	 rokovanie	 o	spôsobe	 podpory	 časopisu	 SPsS	 SLS,	 t.	 j.	 Česká	 a	Slovenská	 psychiatrie,	

v	roku	2018	medzi	SPsS	SLS,	spol.	Galén	a	Lundbeck.	
17. O	 výstupoch	 z	 Okrúhleho	 stola,	 ktorý	 bol	 organizačne	 zabezpečovaný	 spol.	 Seesame,	 sa	 bude	

rokovať	 6.12.2017	 za	 účasti	 užšieho	 výboru	 SPsS	 SLS,	 partnerov	 podujatia	 a	spol.	 Seesame.	
Následne	budú	zaslané	zúčastneným	stranám	a	naplánujú	sa	ďalšie	kroky.	

18. Dr.	 Izáková	 zriadila	 podstránku	 webovej	 stránky	 spoločnosti,	 ktorá	 je	 venovaná	 Dvorane	 slávy	
slovenskej	medicíny	SLS,	kde	zverejnila	informácie	o	prof.	Žuchovi,	ktorý	bol	do	DSSM	slávnostne	
uvedený	 09/2017.	 Dr.	 Izáková	 sa	 snaží	 získať	 materiály	 aj	 o	uvedení	 prof.	 Zikmunda	 do	 DSSM	
a	následne	ich	tiež	zverejní.	

19. Termíny	 zasadnutí	 výboru	 v	1.	 polroku	 2018:	 24.1.,	 28.2.,	 28.3.,	 25.4.,	 23.5.,	 21.6.	 (počas	 XIII.	
SPZ).	

20. Dr.	Vavrušová	navrhla	udeliť	cestovný	grant	členovi	SPsS	SLS,	ktorým	SPsS	SLS	podporí	účasť	na	
podujatí	 organizovanom	Maďarskou	 psychiatrickou	 spoločnosťou	 zameranom	 na	 psychiatrickú	
ústavnú	starostlivosť	o	dieťa	a	ženu	s	duševnou	poruchou.	Výbor	SPsS	SLS	vypísanie	cestovného	
grantu	schválil.	



21. Dr.	 Izáková	opätovne	zašle	nesúhlasné	stanovisko	k	zrušeniu	celodenných	vychádzok	u	dočasne	
práceneschopných	pacientov	trpiacich	depresívnymi	poruchami	Sociálnej	poisťovni	a	zároveň	na	
vedomie	MZ	SR.	

22. Dr.	Dragašek	nahlásil	 do	Kalendára	podujatí	 Jesenné	 zasadnutie	Psychiatrickej	 sekcie	Európskej	
únie	medicínskych	špecialistov	 (UEMS),	Bratislava-Pezinok,	25.-27.10.2018,	organizátorom	bude	
SPsS	SLS.	

23. Dr.	 Dragašek	 a	Dr.	 Virčík	 sa	 zúčastnia	 Poľského	 psychiatrického	 zjazdu	 na	 pozvanie	 Poľskej	
psychiatrickej	spoločnosti.	SPsS	SLS	obom	zúčastneným	preplatí	cestovné	náklady.	

24. Dr.	Dragašek	sa	zúčastnil	Jesenného	zasadnutia	UEMS	v	Petrohrade,	z	ktorého	pre	výbor	SPsS	SLS	
vypracuje	správu.	Výbor	mu	preplatí	cestovné	náklady.	

25. Nasledujúce	 zasadnutie	 výboru	 bude	 18.12.2017	 o	14:00	 hod.	 na	 v	Reštaurácii	 Doma,	
Klemensova	15,	Bratislava.	

	
Zapísala:	Dr.	Izáková	


