
Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS 

dňa 18.05.2022 telekonferenčnou formou 

č. 5/2022 

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

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

Program: 

1. Výbor Sekcie detskej a adolescentnej psychiatrie navrhol ocenenia pre svojich členov, ktoré 
výbor SPsS schválil: MUDr. Ján Šuba, MPH. – strieborná medaila SLS (bola odovzdaná na 
seminári 6.5.2022), doc. MUDr. Igor Škodáček, CSc., čestné  členstvo sekcie (bude odovzdaná 
na XV. SPZ). 

2. Integra, o.z. sa stala pridruženým členom SPsS.  

3. Doc. Izáková zverení na stránke logá pridružených členov SPsS (Integra, No more stigma, Liga za 
duševné zdravie) vrátane prelinkovania na ich stránky a zverejní aj výhody pridruženého 
členstva. 

4. Zrealizovali sa voľby do výborov Sekcií gerontopsychiatrická, biologickej psychiatrie. Prvé 
zasadnutia novozvolených výborov sa plánujú počas XV. SPZ. Zápisnice z volieb zverejníme na 
webe. 

5. Pracovné stretnutie na Generálnom riaditeľstve ZVJS sa konalo dňa 17.5.2022, zúčastnili sa ho 
Dr. Zelman, Dr. Valkučáková, doc. Izáková. Výbor schválil záujem vytvoriť spoločnú OPS so 
zámerom pripraviť štandardný postup zameraný na prevenciu suicidality v ÚVV a ÚVTOS 
u väznených osôb. ZVJS pripravuje zmluvu o spolupráci, ktorú následne zašleme SLS na 
finalizáciu a schválenie. Zástupcovia ZVJS prihlásili workshop na XV. SPZ.  

6. Národný register duševných ochorení. Doc. Izáková, Dr. Králová a Mgr. Maliarová absolvovali 
pracovné stretnutie so spol. Softec, ktorá zabezpečuje technickú stránku realizácie národných 
registrov. Zástupca Softecu, Daniel Miklaš im predstavil návrh realizácie Informačného systému 
Starostlivosť o duševné zdravie v dvoch častiach (moduloch): Národný register duševných 
ochorení a Starostlivosť o duševné zdravie. Modul Starostlivosť o duševné zdravie nespadá do 
portfólia psychiatrov, pretože ide o údaje o osobách, ktorým ešte nie je poskytovaná zdravotná 
starostlivosť. Zo strany SPsS sme identifikovali záujem riešiť modul Národný register duševných 
ochorení a zhromažďovať dáta od psychiatrov a klinických psychológov. Dáta, ktoré v súčasnosti 
NCZI o duševných poruchách zhromažďuje, sú dáta poolované – nepersonalizované, 
nedokážeme ich preto vyhodnocovať z hľadiska konkrétneho pacienta. V prípade, že by išlo o 
dáta zaznamenávané v národnom registri, mali by sme k dispozícii dáta, ktoré sú 
individualizované (podľa unikátneho rodného čísla). Umožnili by nám lepšiu analýzu dát s 
ďalšími výstupmi. Na stretnutí dospeli k záveru, že v zmysle uznesenia RVDZ je ako prvú 
potrebné realizovať zmenu Zákona č. 155/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom 
systéme, aby umožnila jeho rozšírenie o Národný register duševných ochorení. Následne NCZI 
vytvorí v súlade so zákonom Národný register duševných ochorení. Výbor SPsS upozorňuje na 
nutnosť elektronizácie zberu dát. Navrhuje, aby zbierané dáta boli v prvom kroku identické s 
tými, ktoré sa zbierajú ako poolované v súčasnosti. Postupne bude možné tento zber dát doplniť 
o ďalšie dáta. Cenné bude prepojenie individualizovaných dát o duševných ochoreniach s 
ostatnými registrami. Nutné je legislatívne obmedziť dostupnosť zbieraných dát (bezpečnosť 
dát). 

7. Doc. Izáková ako HO MZ pre psychiatriu opätovne podala žiadosť o skupinové povolenie 
neregistrovaných liekov pre Rivotril a Calypsol. 



8. Pozvanie GLOBSEC 2022 za SPsS absolvuje online Dr. Breznoščáková. 

9. Riešenie EPA projektu „Help the helpers“. Dr. Valkučáková informovala, že v nasledujúcich 
dňoch budú rozoslané prezentácie záujemcom o ich preklad. Na webovej stránke zverejníme 
link na tieto prezentácie v anglickom a po realizácii prekladu aj v slovenskom jazyku. Oslovíme 
aj ďalšie organizácie, ktoré by mohli participovať na preklade. 

10. Nemáme pripomienky k materiálom v MPK: LP/2022/265 – Opatrenie MZ SR, ktorým sa mení 
a dopĺňa opatrenie MZ SR č. 07045/2003 z 30. dec. 2003,  ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie 
cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov. Dátum konca MPK: 23.05.2022. 
LP/2022/250 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony. Dátum konca MPK: 26.05.2022. LP/2022/260 – Aktualizácia 
Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014-2030. Dátum konca MPK: 
24.05.2022. Predbežná informácia: PI/2022/102 – Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného 
stravovania v znení vyhlášky č. 125/2017  Z .z. a č. 102/2019 Z. z. Dátum konca PK: 16.05.2002. 

11. XV. SPZ:  

a. Bol zverejnený program podujatia na webovej stránke. 

b. Pre WPA – EPA – SPsS okrúhly stôl, ktorý sa budú realizovať z podpory grantu Janssen, 
dňa 22.6.2022, zabezpečíme tlmočenie. 

12. Spolupráca s MZ SR: 

a. Zástupcovia OPS pre OL prerokovali materiál so zástupcami MS SR, aktuálne sa riešia 
pripomienky.  

b. OMPPS pripravuje nové legislatívne zarámcovanie komunitných psychiatrických 
zariadení ako nového typu stacionára – realizovali sa online diskusie k tejto téme. 

c. Príprava projektu Cestovné granty pre podporu reformy  - zodpovedná Dr. Valkučáková. 

d. Odborné usmernenie MZ SR na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej 
starostlivosti pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby 
administratívne evidovaného v matrike bolo schválené gremiálnou poradou ministra 
bolo publikované vo Vestníku MZ SR, ale aktuálne mu bola prerušená účinnosť, kým 
nebude vypracovaný štandardný postup pre diagnostiku a liečbu F64.0 – vznikla OPS 
interdisciplinárna – sexuológia, ktorá pripravuje predmetný ŠDTP. 

e. SPsS participuje na príprave zákona o psychologickej činnosti a PST – zástupcovia: 
v širšej OPS: MUDr. JUDr. Ján Uhrin, v podskupine pre prípravu časti zákona o PST: 
MUDr. D. Ralaus. 

f. Na pripomienkovaní a schvaľovaní Programu Spánková medicína pre OSN za SPsS 
participoval MUDr. B. Moťovský. 

13. Dr. Dragašek sa ako delegát SPsS SLS zúčastní v rámci jarného zasadnutia Valného zhromaždenia 
Psychiatrickej sekcie UEMS v Zagrebe v dňoch 15.6.-18.6.2022. Výbor súhlasí s úhradou 
nákladov. 

14. Výbor a DR SPsS schválili jednorazové odmeny za mimoriadnu administratívnu činnosť pre: pani 
Danu Lasičkovú (sekretariát SPsS), pani Mgr. Gabrielu Krupčíkovú (SLS), pani PhDr. Želmíru 
Mácovú, MPH (riaditeľka SLS) a pani JUDr. Máriu Mistríkovú (právnik SLS). 

15. Nasledujúce zasadnutie výboru a DR sa uskutoční dňa 15.6.2022 o 14:00 hod. telekonferenčnou 
formou. 

Zapísala: doc. Izáková 
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