
Zasadnutie	výboru	Slovenskej	psychiatrickej	spoločnosti	SLS	dňa	27.09.2019	
Zápisnica	č.	07/2019	

Miesto	zasadnutia:	Hotel	Internacional,	Brno,	ČR	(počas	18.	Česko	slovenského	psychiatrického	zjazdu)	
	
Prítomní:	 Dr.	 Izáková,	 Dr.	 Breznoščáková,	 Dr.	 Králová,	 Dr.	 Dragašek,	 Dr.	 Turček,	 Dr.	 Režnáková,	 Dr.	
Valkučáková,	Dr.	Vašečková	
	
Ospravedlnení:	Dr.	Dúžek,	Dr.	Patarák,	Dr.	Vavrušová,	Dr.	Zelman,	p.	Lasičková	

	

Program:	

1. Výbor	 SPsS	 pripravuje	 tradičnú	 tlačovú	 konferenciu	 k	Svetovému	 dňu	 duševného	 zdravia,	 ktorá	 sa	
uskutoční	 dňa	 10.10.2019.	 Dr.	 Izáková	 na	 TK	 vyhlási	 súťaž	 o	novinársku	 cenu	 SPsS	 za	 najférovejšie	
informovanie	o	samovražednom	správaní	–	cenu	bude	odovzdaná	k	10.10.2020.	Technicky	organizačne	
ju	 zabezpečí	 ako	 každoročne	 spol.	 Accelerate.	 Aktivity	 SPsS	 k	Svetovému	 dňu	 duševného	 zdravia	
podporia	spoločnosti	Angelini,	Gedeon	Richter,	Janssen,	Lundbeck	a	Servier.	

2. Prof.	Gaebel	požiadal	SPsS	o	spoluúčasť	na	projekte	EUDIMEN	-	European	Digital	Integration	of	People-
Centred	Mental	Health	and	Care	–	je	zameraný	na	indikátory	kvality	pre	starostlivosť	o	duševné	zdravie,	
realizovať	 sa	 bude	 v	spolupráci	 krajín	 –	 Nemecko,	 ČR,	 SR,	 Maďarsko,	 Bulharsko,	 Srbsko,	 Litva,	
Bulharsko.	SPsS	sa	do	projektu	zapojila	ako	kontrolná	krajina.	Dr.	Izáková	zašle	všetkým	členom	výboru	
a	dozornej	rady	draft	projektu.	

3. Dr.	 Izáková	 a	Dr.	 Breznoščáková	 sa	 zúčastnili	 návštevy	 Katedry	 psychiatrie	 Jagelonskej	 univerzity	
v	Krakowe	 zameranej	 na	 používanie	 obmedzovacích	 prostriedkov	 v	psychiatrii,	 manažmente	
agresívneho	 psychiatrického	 pacienta,	 komunitnej	 psychiatrie.	 Prof.	 Dudek,	 doc.	 Pileckeho	 a	Dr.	
Lickiewicza	 pozvali	 k	účasti	 na	 XIV.	 SPZ	 –	 predbežný	 plán	 je	 príprava	 sympózia	 a	workshopu	
zameraného	na	manažment	agresívneho	psychiatrického	pacienta.	Navštívili	aj	penzión	U	pana	Cogito,	
kde	cca	75%	zamestnancov	trpí	duševnou	poruchou.	Riaditeľku	zariadenia	pozvali	k	aktívnej	účasti	na	
XVI.	SPZ.	

4. Spol.	 Janssen	 ponúkol	 SPsS	 participáciu	 na	 aktivite	 Depresia	 ako	 prioritná	 téma.	 Dr.	 Vašečková,	 Dr.	
Valkučáková	 a	Dr.	 Breznoščáková	 prisľúbili	 účasť	 na	 Okrúhlom	 stole,	 ktorý	 spol.	 Janssen	 plánuje	
zorganizovať.	Následne	sa	výbor	dohodne	na	participácii,	príp.	jej	spôsobe,	na	predmetnej	aktivite.	

5. Výbor	 SPsS	 odsúhlasil	 žiadosť	 spol.	 Servier	 o	 podporu	 pri	 propagácii	 podujatia	 Deň	 otvorených	 dverí	
psychiatrických	 ambulancií,	 zoznam	 psychiatrických	 ambulancií	 zverejníme	 na	 webovej	 stránke	 SPsS.	
Výbor	 tiež	 prijal	 ponuku	 využiť	 newsletter,	 ktorý	 technicko-organizačne	 zabezpečí	 spol.	 Servier,	 na	
komunikáciu	SPsS	smerom	k	praktickým	lekárom.	

6. Účastníci	 Konferencie	 Duševné	 zdravie	 a	zmysluplný	 život	 vytvorili	 manifest,	 ktorý	 je	 zverejnený	 na	
webovej	stránke	SPsS.	Za	SPsS	sa	podujatia	zúčastnili	Dr.	Zelman	a	Dr.	Izáková.	

7. OPS	pre	ŠDTP	dostala	pozvanie	na	3.	výročnú	konferenciu	ŠDTP.	Vzhľadom	k	tomu,	že	termín	koliduje	
s	XVI.	Psychofarmakologickým	sympóziom,	Dr.	Izáková	zaslala	organizátorom	ospravedlnenie	neúčasti.	

8. OPS	 pre	 Program	 prevencie	 dostala	 pozvanie	 na	 1.	 výročnú	 konferenciu	 Program	 prevencie	
(16.10.2019,	Bratislava),	kde	sme	prihlásili	blok	prednášok:	Izáková	Ľ.,	Breznoščáková	D.	a	členovia	OPS	
pre	prevenciu	psych.	ochorení:	Duševné	zdravie	ako	celospoločenská	hodnota	a	investícia.	Králová	M.	a	
členovia	OPS	pre	prevenciu	psych.	ochorení:	Tvorba	strategického	plánu	pre	výkon	prevencie	v	oblasti	
duševných	 porúch.	 Valkučáková	V.:	 Prevencia	 samovrážd.	 Jandová,	 K.,	 Izáková,	 Ľ.:	 Význam	prevencie	
popôrodných	 psychických	 porúch?	 Bražinová	 A.:	 Podpora	 duševného	 	 zdravia	 a	 primárna	 prevencia	
duševných	porúch.	Rosenbergerová	T.:	Sekundárna	a	terciárna	prevencia	v	praxi	pedopsychiatra.		

9. Dr.	 Izáková	 sa	 zúčastnila	 tematického	 stretnutia	 národnej	 migračnej	 siete	 „Poskytovanie	 zdravotnej	
starostlivosti	 žiadateľom	 o	 udelenie	 azylu	 a	 cudzincom	 s	 doplnkovou	 ochranou“.	 Ide	 o	tému	
transkulturálnej	psychiatrie,	ktorá	si	tiež	vyžaduje	na	Slovensku	riešenie.	Výbor	súhlasí	so	zverejnením	



informácií	 o	postupe	 pri	 poskytovaní	 zdravotnej	 starostlivosti	migrantom,	 t.	 j.	 žiadateľom	 o	 udelenie	
azylu	a	cudzincom	s	poskytnutou	doplnkovou	ochranou.	V	spolupráci	s	MÚ	MV	SR	zorganizujeme	blok	
na	 XIV.	 Slovenskom	 psychiatrickom	 zjazde	 o	transkulturálnej	 psychiatrii	 a	poskytovaní	 psychiatrickej	
starostlivosti	migrantom	na	Slovensku.	

10. MZ	SR	 vydalo	14.08.2019	 rozhodnutie,	 ktorým	v	 zozname	 kategorizovaných	 liekov	podľa	 §	 20	ods.	 1	
ruší	 indikačné	 obmedzenia	 (Hradená	 liečba	 sa	môže	 indikovať	 a)	 ako	 ďalšia	 voľba	 pri	 nedostatočnej	
účinnosti	 alebo	 výskyte	 nežiadúcich	 účinkov	 po	 predchádzajúcej	 antipsychotickej	 liečbe	 perorálnym	
risperidónom,	 b)	 ak	 je	 liečba	 perorálnym	 risperidónom	 nevhodná	 podľa	 údajov	 v	súhrne	
charakteristických	 vlastností	 lieku)	 pre	 perorálne	 atypické	 antipsychotiká	 v	 referenčnej	 skupine	
N05AL05.	Informáciu	zverejníme	na	webovej	stránke	spoločnosti.	

11. Spol.	 Berlina	 oznámila,	 že	 Neuropsychiatrický	 kongres	 sa	 bude	 konať	 23.	 –	 25.04.2020.	 Výbor	 túto	
informáciu	berie	na	vedomie.	

12. Dostali	sme	opätovne	ponuku	od	prof.	Borovského	participovať	ako	spoluorganizátor	na	podujatí	Žena	
a	hormóny	 2019.	 Dr.	 Izáková	 vzhľadom	 k	existujúcej	 tradícii	 a	dobrej	 doterajšej	 spolupráce	 ponuku	
prijala.	

13. Dostali	 sme	 ponuku	 od	 organizátorov	 62.	 česko-slovenskej	 psychofarmakologickej	 konferencie	
v	Jeseníku,	 15.-19.1.2020,	 zorganizovať	 slovenské	 sympózium.	 Výbor	 sa	 rozhodol	 ponuku	 prijať.	
Sympózium	 prihlásime	 pod	 názvom	 „Sympózium	 Slovenskej	 psychiatrickej	 spoločnosti.“,	 tematicky	
pôjde	 o	 „varia“.	 Autorsky	 sa	 k	príspevkom	 prihlásili:	 Dr.	 Dragašek,	 Dr.	 Matisová,	 Dr.	 Riečanský	 a	Dr.	
Valkučáková.	

14. Uskutočnilo	 sa	 podujatie	 Krajskí	 odborníci	 pozývajú	 vo	 Zvolene	 11.9.2019,	 ktorého	 hlavnými	
organizátormi	 boli	 Dr.	 Dúžek	 a	doc.	 Ondrejka.	Medzi	 účastníkmi	 boli	 zástupcovia	 Sociálnej	 poisťovne	
a	zdravotných	 poisťovní	 Dôvera	 a	Union.	 Podujatie	 bolo	 hojne	 navštívené	 psychiatrami	 z	daného	
regiónu.	Rozvinula	sa	zaujímavá	panelová	diskusia.	Riaditeľ	PN	Kremnica,	ktorý	sa	podujatia	zúčastnil,	
oznámil,	že	nie	je	schopný	zabezpečiť	prevádzku	pedopsychiatrického	oddelenia	od	1.11.2019	z	dôvodu	
nedostatku	 pedopsychiatrov,	 preto	 bude	 jeho	 prevádzka	 ukončená.	 Na	 podujatí	 bolo	 diskutované	
možné	 riešenie	 situácie,	 zo	 strany	 riaditeľa	 bola	 komunikovaná	 ponuka	 výhodných	 platových	
podmienok	pre	pedopsychiatrov	v	PN	Kremnica	

15. Dr.	 Dragašek	 odošle	 materiál	 ŠDTP	 o	ECT	 liečbe	 členom	 OPS4	 zo	 stretnutia	 expertov	 a	následne	 po	
zapracovaní	ich	pripomienok,	ho	zašle	Dr.	Breznoščákovej	na	zadanie	do	IMUTHES.	ŠDTP	pre	afektívne	
poruchy	by	sa	mali	sfinalizovať	v	11/2019	–	zodpovedné	Dr.	Králová	a	Dr.	Breznoščáková.	

16. Dr.	 Valkučáková	 a	Dr.	 Breznoščáková	 boli	 nominované	 za	MZ	 SR	 zúčastniť	 sa	 Country	 Exchange	 Visit	
(Viedeň,	Florencia).	

17. Výbor	schválil	žiadosť	No	more	stigma,	n.o.	o	uzatvorenie	zmluvy	o	pridruženom	členstve	SPsS.		

18. Dr.	Matisová	 požiadala	 SPsS	 o	súhlas	 s	účasťou	Dr.	 Virčíka	 a	Dr.	 Ľubockého	 na	 27th	 EPFT	 Forum	10.-
14.7.2019	v	Prahe.	Náklady	predstavovali	 celkovú	čiastku	399,76	Eur.	Nakoľko	bolo	potrebné	situáciu	
riešiť	urgentne	a	v	letných	mesiacoch,	užší	výbor	SPsS	žiadosť	schválil	s	podmienkou,	že	obaja	účastníci	
vypracujú	 správu	 z	podujatia	 a	 v	spolupráci	 s	účastníkmi	 takýchto	 podujatí	 v	minulosti	 pripravia	
sympózium	 o	 aktivitách	 EFPT,	 do	 ktorých	 by	 	 sa	 SPsS	 mohla	 zapojiť,	 vrátane	 návrhu	 konkrétnej	
spolupráce.	

19. Dr.	Riečanský	nominoval	publikáciu	do	súťaže	o	cenu	SPS	za	publikáciu	v	r.	2017-2018:	ROVNÝ,	Rastislav	
-	MARKO,	Martin	-	KATINA,	Stanislav	-	MURÍNOVÁ,	Jana	-	ROHÁRIKOVÁ,	Veronika	-	CIMROVÁ,	Barbora	-	
REPISKÁ,	 Gabriela	 -	 MINÁRIK,	 Gabriel	 -	 RIEČANSKÝ,	 Igor.	 Association	 between	 genetic	 variability	 of	
neuronal	 nitric	 oxide	 synthase	 and	 sensorimotor	 gating	 in	 humans.	 In	 Nitric	 Oxide-Biology	 and	
Chemistry,	2018,	vol.	80,	p.	32-36.	(4.367	-	IF2017).	(2018	-	Current	Contents).	ISSN	1089-8603.	Výbor	
nomináciu	posúdi	korešpondenčne	mailom.	

20. XIV.	SPZ:	



a. Kongresové	tašky	zabezpečí	spol.	Integra	–	platbu	za	ne	výbor	vníma	ako	podporu	pacientskej	
organizácie.	

b. Registračné	poplatky	 a	dôležité	dátumy	ponecháme	ako	pri	 predchádzajúcom	 ročníku	 zjazdu.	
Zrušíme	 však	 možnosť	 jednodňovej	 registrácie.	 Zvýhodnený	 registračný	 poplatok	 budú	 mať	
sestry	a	pacientske	organizácie	–	50	Eur.	

c. Pre	podujatie	vyžiadame	záštitu	prezidentky	SR,	primátora	Mesta	Bratislava,	dekana	LFUK	a	tiež	
UEMS.	

21. Súčasťou	 zasadnutia	 výboru	 bolo	 v	jej	 druhej	 časti	 spoločné	 zasadnutie	 s	výborom	 PS	 ČLS	 JEP	 pod	
vedením	 jej	predsedu	prof.	Pavla	Mohra,	ostatní	účastníci:	prof.	Kašpárek,	Doc.	Anders,	Dr.	Hollý,	Dr.	
Popov,	Dr.	Rektor,	Dr.	S.	Papežová,	p.	Knesplová.		

a. Výbory	 sa	 dohodli	 na	 pokračovaní	 v	tradícii	 Česko-slovenských	 psychiatrických	 zjazdov.	
Nasledujúci	ročník	sa	uskutoční	v	Bratislave	na	jeseň	2021.	Organizácia	zjazdov	naďalej	zostáva	
v	spolupráci	s	psychiatrickými	klinikami	–	LFUK	a	UN	Bratislava	a	LF	MU	a	FNsP	v	Brne.	Budeme	
pokračovať	 aj	 v	 zabezpečení	 záštity	 EPA.	Hlavná	 téma	nasledujúceho	 zjazdu	 sa	bude	 venovať	
štandardným	postupom	a	reforme	psychiatrickej	starostlivosti.		

b. Podmienky	 podpory	 a	zvýhodneného	 predplatného	 časopisu	 Česká	 a	Slovenská	 psychiatrie	
zostávajú	nezmenené	aj	pre	rok	2020.		

c. Prof.	Mohr	požiadal	výbor	o	podporné	stanovisko	výboru	SPsS	pre	reformu	České	psychiatrické	
péče	v	oficiálnom	vyhlásení	z	18.	Českého	psychiatrického	zjazdu.	Výbor	SPsS	s	jeho	žiadosťou	
súhlasil.	

22. Nasledujúce	 zasadnutie	 výboru	 sa	 uskutoční	 19.10.2019	 o	12:30	 hod.	 v	Grandhoteli	 Praha,	 Tatranská	
Lomnica	(pred	Stretnutím	expertov	IV).	

Zapísala:	Dr.	Izáková	


