
Zasadnutie výboru a dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS 

dňa 16.3.2022 telekonferenčnou formou 

Zápisnica č. 3/2022 

 

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

Ospravedlnili sa: Dr. Vavrušová, p. Lasičková. 

 

Program: 

1. Pomoc utečencom z Ukrajiny: doc. Izáková informovala výbor a DR o aktuálnej situácii 
organizácie pomoci utečencom z Ukrajiny v SR. Dr. Valkučáková referovala o postupe EPA v tejto 
veci, zúčastňuje sa pravidelných online stretnutí na týždennej báze, v mene SPsS požiada EPA 
o zorganizovanie webinára na tému odbornej pomoci utečencom. Dňa 16.3.2022 Sekcia detskej 
a dorastovej psychiatrie SPsS realizovala panelovú diskusiu v spolupráci s IACAPAP 
(International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions) s 
odborníkmi na duševné zdravie so skúsenosťou z vojnových oblastí. Výbor súhlasil so 
zverejnením odkazov na webové stránky, ktoré obsahujú dôležité informácie pre odbornú 
psychologickú a psychiatrickú pomoc utečencom, ktoré boli prezentované počas panelovej 
diskusie. 

2. Prebiehajú jednokolové korešpondenčné voľby do výboru a do DR sekcií – gerontopsychiatrická, 
biologickej psychiatrie. Niektorí členovia výboru, ktorí sú zároveň členmi Sekcie biologickej 
psychiatrie, nedostali hlasovacie lístky zasielané poštou zo SLS. Výbor však na tento problém 
členov upozornil mailom a poskytol náhradný spôsob hlasovania. 

3. Doc. Izáková zašle členom SPsS opätovne výzvu k registrácii nominácií kandidátov do výboru a 
dozornej rady SPsS na volebné obdobie 25.06.2022 do 24.06.2026. Doteraz neregistrujeme 
žiadnu nomináciu. Konečný termín je 31.3.2022. 

4. Práca OPS pre reformu – zapojenie pacientov. MUDr. Magová informovala výbor SPsS, že 
založila webovú stránku: www.psychiatricka-reforma.sk na podporu šírenia informácií 
o reforme. Výbor berie na vedomie existenciu stránky a vníma ju ako osobný blog autorky. 
Nezodpovedá za obsah webstránky a nejde o oficiálnu webovú stránku pre reformu 
psychiatrickej starostlivosti v SR. Požiada autorku, aby túto informáciu na úvodnej stránke 
svojho blogu uviedla. 

5. Realizuje sa úprava v minimálneho štandardu pre vzdelávanie v certifikovanej pracovnej 
činnosti „špecifické psychoterapeutické intervencie“. Aktuálne prebieha pripomienkovanie 
návrhu minimálneho štandardu (konečný termín určený MZ SR je 21.3.2022). Výbor navrhol 
úpravy v zmysle obmedzenia možných účastníkov vzdelávania na psychiatrov, klinických 
psychológov a sestry so špecializáciou v psychiatrii (rok po zaradení do špecializačnej prípravy) 
a definoval kompetencie, ktoré sa vzdelávaním budú dať získať. Tento návrh zaslal Dr. 
Ščibrányovej, predsedníčke SIVP.  

6. Výbor diskutoval o zámere MZ SR pripraviť zákon o psychologickej činnosti a PST. Podľa 
aktuálnych informácií sa uvažuje o oddelení psychoterapie od zdravotníckej činnosti, pričom 
PST by sa stala samostatným povolaním a o vzniku stavovskej organizácie pre PST. K týmto 
zámerom má výbor jednomyseľný zamietavý postoj. PST je jednou z liečebných metód a je 
vykonávaná zdravotníckymi pracovníkmi s cieľom prinavrátiť zdravie ľuďom s duševnými 
poruchami. Je súčasťou ŠDTP. Medzi psychoterapeutmi je nezanedbateľný podiel psychiatrov. 

http://www.psychiatricka-reforma.sk/


Aktuálne sa na MZ SR kreuje nová OPS, ktorá bude zákon o psychologickej činnosti a PST riešiť, 
SPsS požiada MZ SR o nomináciu svojho člena do tejto OPS. 

7. Plk. MUDr. Radoslav Liščák, MPH, riaditeľ odboru zdravotnej starostlivosti Generálne 
riaditeľstvo ZVJS, pozval zástupcov SPsS na spoločné stretnutie s predstaviteľmi ZVJS za účelom 
hľadania spoločného riešenia nepriaznivej situácie v Slovenskom väzenstve, poznačenej 
zvýšeným výskytom suicídií u väznených osôb. Stretnutia sa dňa 29.3.2022 zúčastní Dr. Zelman 
a ďalší zástupcovia výboru SPsS. 

8. Prezídium SLS rozhodlo o akceptácii uvedenia prof. Vladimíra Novotného (23.10.1946 – 
17.4.2012) do Dvorany slávy SLS. XII. Slávnostné podujatie sa uskutoční dňa 28.06.2022 v Hoteli 
Sorea Regia v Bratislave o 13,30 h.. 

9. Podklady pre dátovú reformu pripravujú Dr. Dúžek – ambulantná starostlivosť, Dr. Kalaš – 
ústavná psychiatrická starostlivosť. Konečný termín je 31.3.2022. 

10. Webinár so všeobecnými lekármi sa uskutoční 28.3.2022 – koordinátor Dr. Králová. Prednášať 
budú dr. Valkučáková (depresia), dr. Breznoščáková (anxiózne poruchy), dr. Vašečková 
(somatoformné poruchy), dr. Vavrušová (poruchy spánku), dr. Králová (demencie), diskutovať 
bude HO pre VLD Dr. Šimková, webinár bude moderovať Dr. Szalay. Výbor sa uzniesol, aby boli 
pozvaní ako účastníci podujatia aj všetci členovia Výboru a DR SPsS.   

11. Komisia pre granty prejednala žiadosť o publikačný grant, o ktorý požiadala Dr. Vašečková pre 
publikáciu: Vašečková B, Forgáčová Ľ, Patarák M, Petrušová V: Self-amputation in Patient with 
Body Integrity Dysphoria in Comorbidity with Gender Dysphoria: a Case Report. 
Psychopathology, ISSN: 0254-4962 (print); e-ISSN: 1423-4962 (online). Výbor predmetnú 
žiadosť pre nesplnenie všetkých požadovaných kritérií nepodporil.  

12. Výbor schválil organizačnú podporu podujatiu Konferencia Detencia a ochranné liečenia. 
Finančný príspevok nie je požadovaný. 

13. Informácie k registrácii Rivotrilu: na základe globálneho rozhodnutia spoločnosť Roche už nie je 
držiteľom rozhodnutia o registrácii a liek bol predaný spoločnosti Cheplapharm – MZ SR bolo 
informované o potrebe dostupnosti lieku pre psychiatrických pacientov a potrebe psychiatrickej 
indikácie.  

14. XV. SPZ: 

a. Ponuka workshopu: „Námety či podporné systémy psychológie a sociálnej práce pre 
komunitnú psychiatriu“ - PhDr. Elena Kopcová, PhD., TENENET o.z., Senec. Za SPsS bude 
pri príprave workshopu ako konzultant spolupracovať Dr. Valkučáková. 

b. Sympózium PS ČLS JEP: T. Kašpárek: Krizová, akutní a komunitní péče ve vzájemné 
spolupráci; K. Látalová: Telemedicína v psychiatrii; M. Hollý: Nové výzvy v sexuologické 
léčbě. 

15. Spolupráca s MZ SR: 

c. Koncepcie ZS – Koncepcia detskej psychiatrie je účinná od 1.3.2022 (zverejnená je vo 
Vestníku MZ SR a odkaz sme uviedli aj na našej webovej stránke), Koncepcia medicíny 
závislostí je pripravovaná do pripomienkového konania na MZ SR (SPsS pripomienky 
členov zaslala Dr. Okruhlicovi), Koncepcia humanizácie je schválená gremiálnou 
poradou ministra, v apríli 2022 bude publikovaná vo Vestníku MZ SR. 

d. Nepriaznivá situácia v detskej psychiatrii: Dr. Matzová, predsedníčka Sekcie detskej 
a dorastovej psychiatrie sa obrátila na výbor so žiadosťou o pomoc s hľadaním aspoň 
prechodného riešenia aktuálnej situácie cestou právnej analýzy, ktorá by pomohla 
porozumieť, či a v akom rozsahu je legislatívne možné, aby sa na oddeleniach adultnej 
psychiatrie mohla poskytovať zdravotná starostlivosť dospievajúcim od 16. rokov, 



oddelených od dospelých pacientov a pod externou supervíziou detského psychiatra. 
Vzhľadom k enormnej záťaži rozličných fenoménov, ktoré priniesla pandémia na detskú 
psychiku, sú aktuálne na hospitalizácie dlhé poradovníky, doliečovanie prakticky 
nefunguje, ambulantná starostlivosť kolabuje. Výbor žiadosť prejedal a schválil.  

e. Stanovisko výboru SPsS k zriadeniu neuropsychiatrických ambulancií sa nezmenilo, 
zotrvávame na pôvodnom stanovisku – diskutovať je možné o ambulanciách pre 
neuropsychiatrické poruchy. 

f. Prebiehajú voľby do výborov RVDZ, SPsS podporuje kandidátov, ktorých navrhla. 

g. OPS pre OL aktuálne rieši ústavné OL, nasledujúce stretnutie sa uskutoční online 
17.3.2022. 

h. Príprava projektu „Cestovné granty pre podporu reformy“ pokračuje, finalizovať sa 
bude po realizácii prvého cestovného reformného grantu (04/2022, Terst), obsah 
budeme konzultovať s Dr. Protopopovou. 

i. OPS pre OSN pre program psychiatria (pre dospelých) MZ SR odoslala MTZ a PN pre 
program psychiatria v stanovenom termíne – prebieha finalizácia podkladov pre 
kategorizačnú komisiu. 

j. Dr. Vašečková informovala, že Odborné usmernenie MZ SR na zjednotenie postupov 
poskytovania zdravotnej starostlivosti pred vydaním lekárskeho posudku o zmene 
pohlavia osoby administratívne evidovaného v matrike je pripravené na gremiálnu 
poradu ministra zdravotníctva. Výbor schválil finančnú odmenu MUDr. Barbore 
Vašečkovej, PhD. za mimoriadne autorské aktivity na tému poskytovania zdravotnej 
starostlivosti pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia vo výške 500 Eur 
(netto). 

k. SPsS bola požiadaná MZ SR o zaslanie pripomienok k Zoznamu zdravotných výkonov – 
vypracovali ich za psychiatriu Dr. Dúžek, za psychoterapiu Dr. Vránová v spolupráci s Dr. 
Knížatom. Doc. Izáková, Dr. Králová a Dr. Breznoščáková navrhli doplniť položky pre 
komunitnú psychiatriu. Dr. Dúžek navrhuje žiadať pre komunitnú psychiatriu paušálne 
úhrady prevádzkových nákladov. K téme prebehla diskusia. 

16. Nasledujúce zasadnutie výboru a DR sa uskutoční dňa 20.4.2022 o 14:00 hod. telekonferenčnou 
formou. 

Zapísala: doc. Izáková 

 

 


