
Zasadnutie	výboru	Slovenskej	psychiatrickej	spoločnosti	SLS	dňa	15.2.2017	

Zápisnica	č.	2/2017	

Miesto	zasadnutia:	Psychiatrická	klinika	LFUK	a	UN	Bratislava	

	

Prítomní:	 Dr.	 Izáková,	 Dr.	 Králová,	 Dr.	 Breznoščáková,	 Dr.	 André,	 Dr.	 Janík,	 Dr.	 Dragašek,	 Dr.	
Vašečková,	Dr.	Vavrušová	

Ospravedlnení:	Doc.	Dóci,	Dr.	Zelman,	Dr.	Grohol,	Dr.	Patarák,	p.	Lasičková	

	

Program:	

1. 17.	Česko-slovenský	psychiatrický	zjazd,	19.	–	21.	10.	2017	v	Bratislave:		
a. Dr.	Šutovská	–	Berlina	s.r.o.	pripravila	webovú	stránku	podujatia.	
b. Finalizuje	sa	grafický	návrh	pre	podujatie.	
c. Členom	 OPS	 pre	 psychiatriu	 a	psychoterapiu	 bude	 odpustený	 registračný	 poplatok	 na	

podujatie	–	ako	ocenenie	ich	práce	na	Katalógu	výkonov.	
d. Dr.	 Izáková	oficiálnym	 listom	pozve	zahraničných	hostí	na	podujatie	a	oznámi	 im,	že	 im	

SPsS	SLS	odpúšťa	registračný	poplatok.	
e. Dr.	 Izáková	a	Dr.	Králová	požiadali	Kanceláriu	prezidenta	SR	o	záštitu	prezidenta	SR	nad	

podujatím.	
2. Dr.	 Vavrušová	 oznámila	 výboru	 informácie	 o	organizácii	 VI.	 Konferencie	 biologickej	 psychiatrie.	

Tieto	 budú	 zverejnené	 aj	 na	webovej	 stránke	 -	 aktívnu	 účasť	 je	možné	 prihlásiť	 do	 31.3.2017.	
Prihlásiť	je	možné	jednotlivé	príspevky,	ale	aj	sympózium.	Preferovať	sa	budú	sympóziá,	v	ktorých	
sa	zúčastnia	prednášajúci	z	rôznych	pracovísk.	Už	tradične	sa	bude	požadovať,	aby	prednášajúci	v	
sympóziu	 farmaceutickej	 spoločnosti	 mal	 aj	 vlastnú	 aktívnu	 účasť	 v	 odbornom	 programe	
podujatia.	

3. Dr.	 Králová	 sa	 zúčastnila	 stretnutia	 na	 MZ	 SR	 venovaného	 špecializačnému	 štúdiu	 v	odbore	
Medicína	drogových	závislostí.	

4. MZ	SR	požaduje	 odborné	 spoločnosti	 SLS	 o	 zaslanie	 podnetov	 a	 návrhov	 k	 inováciám	platných	
minimálnych	štandardov	pre	špecializačné	odbory	alebo	certifikované	pracovné	činnosti,	ktoré	sú	
uverejnené	vo	výnose	MZ	SR	zo	17	09.	2010	č.	12422/2010-OL,	ktorým	sa	ustanovujú	minimálne	
štandardy	 pre	 špecializačné	 študijné	 programy,	 minimálne	 štandardy	 pre	 certifikačné	 študijné	
programy	a	minimálne	štandardy	pre	študijné	programy	sústavného	vzdelávania	a	ich	štruktúra	v	
znení	 neskorších	 predpisov	 a	 to	 v	termíne.	 Lehota	 je	 do	 14.	 apríla	 2017.	 Vzhľadom	 k	tomu,	 že	
európske	 štandardy	 sú	platné	od	 roku	2003	a	v	súčasnosti	 sa	 inovujú	 (najneskôr	na	 jeseň	2017	
budú	v	platnosti	nové),	Dr.	Dragašek	vypracuje	stanovisko	SPsS	SLS	k	problematike	špecializácii,	
ktorý	výbor	zašle	MZ	SR	a	požiada	o	predĺženie	termínu.		

5. Dr.	 Izáková	 a	Dr.	 Králová	 spolu	 s	Dr.	 Dúžekom	 a	 Dr.	 Vránovou,	 predsedami	 Odborných	
pracovných	 skupín	 pre	 Katalogizačnú	 komisiu	 MZ	 SR,	 sa	 zúčastnili	 spoločného	 rokovania	 so	
zástupcami	 OPS	 pre	 liečebnú	 pedagogiku	 na	 MZ	 SR.	 Spoločne	 realizovali	 posledné	 úpravy	
Katalógu	výkonov.	

6. Výbor	 SPsS	 SLS	 nominuje	 atestačnú	 prácu	Dr.	 Vandy	 Valkučákovej	 na	 vydanie	 v	 edícii	 Kapitoly	
modernej	 psychiatrie.	 Nomináciu	 výboru	 zaslala	 doc.	 Forgáčová,	 oponentom	 práce	 bol	 Dr.	
Janoška.	

7. Výbor	vzal	na	vedomie	 informáciu	Dr.	Šubu,	hlavného	odborníka	pre	detskú	psychiatriu	MZ	SR,	
ktorý	 požiadal	 poisťovne	 o	riešenie	 situácie	 s	nedostatkom	 lieku	 atomoxetín	 na	 Slovensku	



(preparáty	Strattera	Eli	Lilly	a	Atominex	Zentiva).	V	súčasnosti	je	atomoxetín	na	slovenskom	trhu	
už	dostupný.	

8. Dr.	 Šuba	 ako	 hlavný	 odborník	 pre	 detskú	 psychiatriu	 poslal	 výboru	 SPsS	 SLS	 na	 vedomie	 svoje	
nesúhlasné	 stanovisko	k	hroziacemu	zániku	 liečebno	výchovného	 sanatória	Poľný	Kesov.	Výbor	
podporuje	jeho	stanovisko.	

9. Výbor	SPsS	SLS	schválil	účasť	Dr.	Dragaška	na	stretnutí	UEMS	Spring	Meeting	21	–	22	April	2017,	
Brusel,	Belgicko.	

10. Prof.	 Pečeňák	 a	Dr.	 Ferenčáková	 zaslali	 výboru	 SPsS	 SLS	 návrh	 na	 postup,	 ktorý	 by	 viedol	 k	
zrušeniu	niektorých	nevhodných	 indikačných	obmedzení	 antipsychotík	 a	 antidepresív.	Výbor	 sa	
dohodol,	 že	 uvedený	 dokument	 podporí	 a	 zašle	 Kategorizačnej	 komisii	 MZ	 SR,	 s	výnimkou	
sertindolu	a	klozapínu,	pretože	spadajú	pod	osobitné	obmedzenia.		

11. EPA	 Itinerant	 course	 programme	 2017:	 v	 roku	 2017	 sme	 sa	 rozhodli	 akciu	 neorganizovať	
vzhľadom	k	tomu,	že	je	potrebné	vopred	zistiť	záujem	členov	o	takýto	kurz	(téma,	anglický	jazyk,	
atď.).	V	budúcom	roku	ponuku	opätovne	zvážime.	

12. Dr.	 Izáková	 ako	 konateľka	 Ústavu	 pre	 znaleckú	 činnosť	 v	 Psychológii	 a	 Psychiatrii	 spol.	 s	 r.o.	
(UZCPP)	 požiadala	 výbor	 SPsS	 SLS	 o	 možnosť	 notifikovať	 členom	 SPsS	 SLS	 prostredníctvom	
zaslaného	 e-mailu	 informáciu	 o	 edukačných	 podujatiach	 –	 Odborné	 minimum	 pre	 budúcich	
znalcov	a	Znalecká	akadémia	v	psychológii	a	psychiatrii	2017,	organizovaných	UZCPP	–	výbor	 jej	
žiadosť	schválil.		

13. Nasledujúce	zasadnutie	výboru	bude	15.03.2017	o	14:00	hod.	v	Bratislave.	
	

Zapísali:	Dr.	Izáková,	Dr.	Králová	

	

	


