
Zasadnutie Výboru a Dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS 

dňa 14.12.2022 telekonferenčnou formou 

 

Zápisnica č. 12/2022 

 

Prítomní: Dr. M. Patarák, Dr. J. Dragašek, Dr. V. Valkučáková, Dr. I. Riečanský, Dr. B. 

Bodnár, Dr. M. Grohol, Dr. M. Somora, Dr. M. Vančo, Dr. E. Katrlíková, Dr. B. Vašečková, 

Dr. V. Režnáková 

 

Ospravedlnení: Dr. M. Virčík, doc. Dr. Ľ. Izáková 

 

Program: 

 

1. Na výzvu tajomníčky Rady vlády za duševné zdravie PhDr. Desanky Kanderovej, PhD., 

z 15.11.2022 o doplnenie do neobsadených miest v jednotlivých výboroch RVDZ Výbor 

SPsS nominoval MUDr. Martina Kalaša do Výboru pre kvalitu starostlivosti o duševné 

zdravie na miesto zástupcu zdravotníckych organizácií poskytujúcich starostlivosť o duševné 

zdravie, MUDr. Matúša Virčíka do Výboru pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie na 

miesto zástupcu organizácií pôsobiacich v oblasti starostlivosti o duševné zdravie, 

MUDr. Igora Riečanského, PhD. a MUDr. Natáliu Kaščákovú, PhD. do Výboru pre výskum 

na miesto zástupcu organizácií angažujúcich sa v oblasti pôsobnosti výskumu. Všetci 

nominovaní súhlasili so svojimi nomináciami.  

 

2. Výbor SPsS pripomienkoval návrh odborného usmernenia MZ SR k návrhu na umiestnenie 

pacienta vykonávajúceho ochrannú liečbu v zdravotníckom zariadení do detenčného ústavu a 

vyslovil sa v prospech jeho prijatia.  

 

3. 23.11.2022 sa doc. Izáková, Dr. Valkučáková a Dr. Patarák zúčastnili jednania s plk. Mgr. 

Michalom Sedliakom, povereného od novembra 2022 ministrom spravodlivosti Vladimírom 

Karasom funkciou generálneho riaditeľa ZVJS a zástupcami vedenia ZVJS, pri ktorom došlo 

k podpisu vykonávacej dohody o spolupráci medzi SPsS SLS a ZVJS. Dr. Patarák sa aktívne 

zúčastnil aj odborného programu konferencie Medfórum 2022. 

 

4. Dr. Patarák 30.11. 2022 osobne odovzdal novinársku cenu Nezábudka pani redaktorke 

Zuzane Vitkovej z Denníka N. V spoločnom rozhovore sa zhodli na potrebe šírenia osvety o 

psychických poruchách a psychickom zdraví, dôležitosti senzitívneho a čo najodbornejšieho 

informovania verejnosti o týchto témach a na zásadnej úlohe médií a novinárov pre šírenie 

destigmatizácie. Odovzdanie ceny sprostredkovala spoločnosť Seesame.  

 

5. Dr. Patarák odoslal 30.11. 2022 spoločnosti Lundbeck žiadosť o sponzorský dar vo výške 

5 000 euro, ktorý má byť použitý na aktualizáciu a modernizáciu internetovej stránky SPsS, 

ktorý bol následne schválený.  

 

6. Dr. Vančo a Dr. Režnáková sa spolu s Dr. Patarákom stretli telekonferenčnou formou, aby 

zosúladili predstavy o členení novej internetovej stránky. Výsledný dokument bol zaslaný 

pánovi Hájovskému. Aktuálne sa formuluje zmluva medzi SLS a spoločnosťou Atypic, 

respektíve Mgr. Hájovským, ktorá by mala byť podpísaná tento týždeň.  

 

7. Zákon o obmedzovacích prostriedkoch, ktorého návrh Výbor SPsS viackrát 

pripomienkoval, schválili poslanci NR SR 8.12.2022. Zákon nadobúda účinnosť 1. marca 



2023. Podrobnosti o používaní obmedzovacích prostriedkov, o vedení registra a o vnútornom 

poriadku vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá MZ SR. Ochranné lôžka je 

možné ako obmedzovací prostriedok použiť do 31. decembra 2024. Dr. Patarák bude 

ohľadom ďalšej aplikácie a riešeniu vykonávacieho predpisu kontaktovať MZ SR, členovia 

Výboru budú informovať ostatných členov SPsS a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

o zmenách v legislatíve. 

 

8. Výbor SPsS SLS na svojej internetovej stránke zverejnil Podporné stanovisko k zrušeniu 

obmedzení v liečbe hepatitídy C. O vyjadrenie Výbor SPsS poprosila Mgr. Sabína Brédová z 

Primy, respektíve pán PhDr. Ing. Jiří Pavlát z Domu Svetla, teda zástupcovia organizácií, 

ktorí sa vytrvalo a dlhodobo snažia o zvýšenie dostupnosti liečby HCV odstránením bariéry, 

ktorou je u nás pre zdravotné poisťovne potreba dvanásťmesačnej abstinencie. Obrátili sa aj 

na Dr. Bodnára a Sekciu medicíny závislostí SPsS, keďže v aktuálnom období má táto 

myšlienka podporu na MZ SR. Rokovania NR SR v tejto veci sa však posunuli a komisia, 

ktorá rieši liečbu HCV bez obmedzení, sa danou vecou bude zaoberať až v januári 2023, 

podobne komisia pre národný plán HIV SR.  

 

9. Doc. Izáková sformulovala žiadosť o zrušenie indikačného obmedzenia pre liečbu 

lurazidónom adresovanú Mgr. Petrovi Polákovi, PhD., generálnemu riaditeľovi Sekcie 

farmácie a liekovej politiky Ministerstva zdravotníctva SR. Výbor jednohlasne podporuje 

znenie žiadosti a jej zaslanie v predmetnej veci. 

 

10. Dr. Dragašek sa 30.11.2022 zúčastnil pracovného stretnutia MZ SR vo veci uplatnenia 

zásadných pripomienok k materiálu č. LP/2022/433 k vyhl. MZ SR, ktorou sa mení vyhl. MZ 

SR č. 434/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam liečiv určených na podpornú alebo 

doplnkovú liečbu vo veci odstránenia extraktu Gb z uvedeného zoznamu.  

 

11. MZ SR žiada do 21.12.2022, respektíve do 23.12.2022 zaslať nominácie okrem iného na 

hlavného odborníka pre detskú psychiatriu a hlavného odborníka pre medicínu drogových 

závislostí. Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie nominovala opäť MUDr. Teréziu 

Rosenbergerovú, Sekcia drogových závislostí opäť MUDr. Ľubomíra Okruhlicu, CSc.. Obaja 

nominovaní súhlasili.  

12. Na základe poverenia Mgr. Lenky Dunajovej Družkovskej, štátnej tajomníčky II. MZ SR, 

boli odborné spoločnosti SLS, vrátane SPsS, požiadané o čo najskoršie zaslanie nominácie 

zástupcu Slovenskej lekárskej spoločnosti do pracovnej skupiny pre ohodnocovanie 

zdravotných výkonov v ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa pripravovaného zoznamu 

zdravotných výkonov, do 6.1.2023. Pracovná skupina bude zložená zo zástupcov Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky, zástupcov zdravotných poisťovní, zástupcu Slovenskej 

lekárskej komory a zástupcu Slovenskej lekárskej spoločnosti.  

13. Výbor trvá na potrebe vypracovania ŠDTP F64.0, ktoré vychádzajú z odporučení 

odborných spoločností a dištancuje sa od petície psychiatrov a psychológov, ktorých zároveň 

vyzýva na pripojenie sa k odbornej diskusii, ktoré už niekoľko rokov transparentne prebieha 

v rámci odborných podujatí SPsS a jej sekcií. 

 

14. Dr. Dragašek sa 21.-22.10.2022 zúčastnil zasadnutia Jesenného valného zhromaždenia 

Psychiatrickej sekcie UEMS v Bruseli ako jej honorárny sekretár a delegát SPsS, Výbor SPsS 

odsúhlasil úhradu refundácie nákladov spojených s účasťou z vlastných finančných 

prostriedkov SPsS SLS. 



 

15. Dr. Dragašek informoval členov výboru o nefunkčnosti Výboru pre odbornú prípravu 

a vzdelávanie Rady vlády pre duševné zdravie, ostatné riadne zasadnutie sa uskutočnilo 

v januári 2022, aktuálne výbor nemá svojho predsedu ani tajomníka. Členovia výboru 

diskutovali o ostatných aktivitách jednotlivých výborov a samotnej rady a zasadzujú sa o to 

aby rada a jej jednotlivé výbory riadne plnili odborné úlohy, na ktoré sú určené. S uvedenou 

výzvou sa výbor obráti na Sekretariát RVpDZ.  

 

16. Dr. Dragašek informoval členov výboru o zmenách v súvislosti s ďalším vzdelávaním 

zdravotníckych pracovníkov podľa schváleného vládneho návrhu zákona zo dňa 30.11.2022, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

17. Stretnutia Výboru SPsS SLS v prvom polroku 2023 sa uskutočnia 18.1, 15.2, 15. 3, 19.4, 

17.5 online a 9.6. v rámci Konferencie o biologickej psychiatrii – hybridnou formou.  

Ďalšie stretnutie Výboru a Dozornej rady SPsS je naplánované na 18.1.2023, 13:30 hod.  

Zapísali: Dr. M. Patarák, Dr. V. Valkučáková 

Overili: Dr. J. Dragašek, Dr. B. Vašečková 

 


