
Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS 

dňa 19.1.2022 telekonferenčnou formou 

Zápisnica č. 1/2022 

 

Prítomní: Dr. Breznoščáková, Dr. Dúžek, Dr. Dragašek, Dr. Králová, Dr. Patarák, Dr. Režnáková, Dr. 
Turček, Dr. Valkučáková, Dr. Vašečková, doc. Izáková. 

Ospravedlnili sa: Dr. Vavrušová, Dr. Zelman, p. Lasičková. 

 

Program: 

1. Dátová reforma: cieľ je zjednodušiť hlásenia, ktoré sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 
povinní zasielať do NCZI (Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti), plánuje 
sa stretnutie so zástupcami MZ SR, na ktoré bol pozvaný zástupca SPsS, zúčastnia sa doc. 
Izáková, Dr. Králová. 

2. SLS oznámilo, že SPsS má k 1.1.2022 9 nových členov, plus 1 obnovené členstvo z minulosti.  

3. Doc. Izáková požiadala Dr. Mistríkovú (SLS) o vyjadrenie sa k možnosti platiť len alikvótnu výšku 
členského poplatku pre nových členov SPsS v priebehu roka, avšak zo strany SLS to nie je možné, 
platenie ročných členských príspevkov je povinný člen uhradiť v plnej výške, aj keď je členom 
len časť v roku. 

4. Výbor SPsS mailovo schválil žiadosť spol. Janssen o nový termín pre organizovanie 
medzinárodného edukačného podujatia CE&B Neuroscience Academy 3-4.6.2022, avšak 
aktuálne došlo k zmene termínu pre 30. Európsky psychiatrický kongres organizovaný EPA, ktorý 
sa uskutoční 4. – 7.6.2022. Z tohto dôvodu pre podujatie CE&B Neuroscience Academy  bude 
potrebné vybrať nový vhodný termín. 

5. Dr. Valkučáková referovala z EPA NPAs Winter Retreat, ktorý sa konal online dňa 14.1.2022 
a týkal sa nasledujúcich tém: 1. Tvorba európskych liečebných postupov farmakoterapie 
schizofrénie. Národné psychiatrické spoločnosti boli vyzvané k zaslaniu svojich štandardných 
postupov pre EPA, plánuje sa preklad do angličtiny a eventuálne tvorba spoločnej publikácie. 
Plánujeme zaslať Prof. Falkaiovi ŠDTP pre schizofréniu. 2. Mapovanie akademického výskumu 
duševného zdravia v rámci európskych krajín. EPA žiada o uvedenie 5-10 výskumných centier v 
danej krajine, s udaním zodpovednej osoby, ktorá by zastrešila ďalšiu komunikáciu s EPA. 
Nateraz navrhnuté kontaktovanie Biomedicínskeho centra SAV – zodpovedná osoba prof. 
Ježová a Dr. Riečanský, ktorí sú zároveň členovia SPsS. 3. Digitalizácia v psychiatrii. Plánujeme 
participáciu na zaslanom dotazníku EPA (Survey on Digitalisation in European Psychiatry). 

6. EPA členský poplatok za rok 2022 sme uhradili 17.12.2021. 

7. Výbor SPsS podporil stanovisko Prezídia SLS, že k novele zák. č. 362/2011 o liekoch 
a zdravotníckych pomôckach je potrebná diskusia odborníkov a až následne je možné realizovať 
a implementovať zmenu tohto zákona. 

8. Členovia výboru a DR boli mailovou formou informovaní o pripomienkových konaniach: 
LP/2022/5 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, 
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dátum 
konca MPK: 26.01.2022. LP/2021/784 - Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú kľúčové 
ukazovatele výkonnosti Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, spôsob 
ich výpočtu, ich cieľové hodnoty a prislúchajúce percento ich významnosti. Dátum konca MPK: 
07.01.2022. Nevzniesli k nim pripomienky. 



9. Pokračujú práce na Kompase psychiatrickej starostlivosti na Slovensku v OPS pre reformu 
psychiatrickej starostlivosti. 

10. Prezidentka SPsS dostala verejnú výzvu Gustáva Murína, ktorú výbor diskutoval a rozhodol sa 
na verejnú výzvu nereagovať, obsah zaslaného dokumentu nie je agendou SPsS. 

11. Webinár: Humanizácia psychiatrickej starostlivosti (predstavenie pripravovanej koncepcie 
humanizácie ústavnej psychiatrickej starostlivosti a zdieľanie dobrej klinickej praxe – oslovíme 
PN Pezinok, PO Trebišov, PK Trenčín, PK FN Brno) – február 2022, organizáciou poverená doc. 
Izáková. Podpora edukačného grantu spol. Janssen "Komplexná komunitná psychiatrická liečba 
ako nový prístup k liečbe psychických porúch na Slovensku" 

12. Webinár so všeobecnými lekármi – február 2022. Dr. Králová skontaktuje opätovne Dr. Šimkovú 
ohľadom termínu, upresní sa obsah podujatia.  

13. Dr. Dúžek, predseda psychiatrickej sekcie ASL SR predložil výboru SPsS vyjadrenie 
k odôvodnenosti kombinácie výkonov 825 a 855. Výbor SPsS s predloženým vyjadrením súhlasí. 
Zároveň diskutoval potrebu vypracovať k téme kombinácií ďalších zdravotných výkonov 
komplexný materiál – vypracovaním je poverený Dr. Dúžek. 

14. Doc. Izáková informovala výbor a DR SPsS o zmenách vo vedení Ligy za duševné zdravie, ktorá 
je pridruženou organizáciou SPsS. 

15. Spolupráca s MZ SR: 

a. Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria vyšla vo Vestníku MZ SR 31-
35/2021 a je účinná od 1.1.2022. Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore detská 
psychiatria je pripravená do pripomienkového konania na MZ SR. 

b. Doc. Izáková informovala o priebehu stretnutia, organizovaného MZ SR ohľadom CPČ ŠPI. 

c. Práca OPS pre OL sa posúva od ambulantnej formy ochranného liečenia k ústavnej, 
nasledujúce stretnutie sa uskutoční 7.2.2022. 

d. Výbor diskutoval navrhované zmeny Trestného zákona, ktoré sa týkajú psychiatrie. 

e. Príprava projektu Cestovné granty pre podporu reformy pokračuje, obsah budeme 
konzultovať s Dr. Protopopovou. 

f. Doc. Izáková informovala o príprave Koncepcie humanizácie ústavnej psychiatrickej 
starostlivosti. 

g. Začína pracovať OPS MZ SR pre OSN - psychiatria: 17.1.2022 – členovia: doc. Izáková, Dr. 
Králová, Dr. Zelman, Dr. Kalaš, Dr. Šefčíková (FBLR). 

h. MZ SR oznámilo termíny pre aktualizáciu a predkladanie nových ŠDTP v roku 2022: 
28.2.2022, 1.5.2022, 31.7.2022. 

i. Dňa 7.2.2022 sa uskutoční zasadnutie RVDZ. V januári 2022 sa realizovalo opätovné 
hlasovanie na neobsadené miesta vo výboroch RVDZ. 

j. Dr. Vašečková informovala o vyjadrení o výsledku posúdenia projektu, ktoré zaslala Dr. 
Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, k prepisu rodu na MZ SR 
a zároveň na vedomie Sexuologickej sekcii SPsS. 

k. OpMPPS MZ SR požiadalo SPsS o stanovisko k žiadosti Sociálnej poisťovne, aby boli 
posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne sprístupňované reštrikčné psychiatrické 
záznamy. Uvedené sme v SPsS diskutovali ešte počas Stretnutí expertov a zaujali sme 
súhlasné stanovisko. Upozornili sme aj na skutočnosť, aby v bode 2 § 5a Zákona č. 153/2013 
Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov boli uvedení aj súdni znalci na základe poverenia súdu. 



l. OpMPPS MZ SR požiadalo SPsS o stanovisko k poskytovaniu psychiatrickej starostlivosti pre 
migrantov. Členovia výboru a DR SPsS sú toho názoru, že psychiatrická starostlivosť 
o migrantov má byť rovnaká ako pre všetkých ostatných obyvateľov SR, avšak je potrebné 
prihliadnuť na špecifiká, napr. pokiaľ existuje jazyková bariéra, vyšetrenie je potrebné 
umožniť za prítomnosti tlmočníka a pod.. Opätovne pozveme Migračný úrad SR na XV. SPZ. 

16. Nasledujúce zasadnutie výboru a DR sa uskutoční dňa 16.2.2022 o 14:00 hod. telekonferenčnou 
formou. 

 

Zapísala: doc. Izáková 
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