
Zasadnutie výboru a dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 22.01.2020 

Zápisnica č. 1/2020 

Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava – Staré Mesto 

 

Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Breznoščáková, Dr. Králová, Dr. Valkučáková, Dr. Vašečková, Dr. Vavrušová, 
Dr. Patarák, Dr. Režnáková, Dr. Turček, Dr. Zelman 

Ospravedlnení: Dr. Dragašek, Dr. Dúžek, p. Lasičková 

 

Program: 

1. Zasadnutia výboru sa zúčastnila Dr. Zuzana Vasičak Očenášová a predstavila možnosti vzájomnej 
spolupráce. Prijala pozvanie na Stretnutia expertov v r. 2020 (15.4., počas XIV. SPZ – bude mať 
odpustený registračný poplatok). 

2. Dr. Vavrušová vypracovala návrh pravidiel pre SPsS a jej sekcie ako organizátorov odborných 
podujatí, ktorý výbor diskutoval a následne schválil. Dr. Izáková ich zverejní na webovej stránke 
SPsS. 

3. Dňa 30.01.2020 sa na Psychiatrickej klinike LFUK a UNB uskutoční Kolokvium o PST 3 s fokusom na 
finalizáciu návrhu minimálneho štandardu pre certifikačný študijný program v certifikovanej 
pracovnej činnosti Špecifické psychoterapeutické intervencie. Pozvaní sú aj všetci členovia výboru 
a DR. 

4. Plán realizácie edukačného grantu spol. Janssen s názvom Zmeny psychiatrickej starostlivosti o 

pacientov so závažnými duševnými poruchami na Slovensku - stretnutia expertov v roku 2020. 

Podujatie technicky-organizačne zabezpečí Agentúra KAMI. Dr. Izáková požiadala Dr. Mistríkovú 

o realizáciu zmluvy s Agentúrou KAMI. Nasledujúce dve podujatia sú plánované na 15.04.2020 

a po ukončení XIV. SPZ. Dr. Izáková osloví Agentúru KAMI so žiadosťou o realizáciu podujatí 

v stanovených termínoch a následne zašle pozvánku účastníkom Stretnutí expertov z r. 2019. 

5. Prof. Mohr potvrdil termín 19. ČSPZ 23.-25.9.2021. Dr. Izáková požiadala Agentúru KAMI 
o technicko-organizačné zabezpečenie, požiadala p. Petrovičovú o pridelenie variabilného symbolu 
podujatiu a tiež realizáciu zmluvy medzi SPsS SLS a Agentúrou KAMI. KAMI zarezervovala Hotel 
Carlton na daný termín, pripravuje banner pre podujatie. 

6. ŠDTP 17 štandardov bolo schválených a sú zverejnené na stránke MZ SR - 
https://www.health.gov.sk/?Standardne-Postupy-V-Zdravotnictve. Odovzdali sme aj ECT 
a afektívne poruchy. Pripravuje sa štandard pre hospitalizáciu bez súhlasu. Dr. Turček, Dr. 
Breznoščáková a Dr. Izáková sa zúčastnia pracovného stretnutia k tejto téme na MZ SR. 

7. Dr. Moravčík nepotvrdil napriek urgenciám záujem ďalej pôsobiť v Etickej komisii SPsS. Výbor sa 
dohodol o oslovení náhradného kandidáta – Dr. Kaščákovej. 

8. Výbor schválil pre edíciu Kapitoly modernej psychiatrie obidve nominácie: MUDr. Ivana Fuseková, 
KDP NÚDCH Bratislava, špecializačná práca Poruchy pohlavnej identity v detskom a 
adolescentnom veku (2019) a MUDr. Zuzana Repková, PN PP Pezinok, špecializačná práca, Trestná 
činnosť u pacientov so schizofréniou (2018). Podmienkou pre publikovanie je členstvo v SPsS, ak 
sú obidve nominované autorky členkami SPsS, Dr. Izáková osloví spol. Lundbeck so žiadosťou o ich 
vydanie a krst na XIV. SPZ. 

9. Dr. Izáková opätovne požiada Dr. Mistríkovú o realizáciu zmluvy so spol. Galén, spol. s.r.o. na 
vydanie časopisu Česká a slovenská psychiatrie 2020 vo výške 4000 Eur (obdoba zmluvy č. 2-19-
2005/044, ktorú sme podpísali 21.01.2019). 

https://www.health.gov.sk/?Standardne-Postupy-V-Zdravotnictve


10. MZ SR schválilo novelu výnosu č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre 
špecializované študijné programy s účinnosťou od 01.01.2020, ktorou sa skracuje dĺžka 
špecializačného štúdia v povolaní lekár v špecializačných odboroch psychiatria a detská psychiatria 
z piatich na štyri roky odbornej prípravy. Inovácie boli zrealizované aj v špecializačných odboroch 
pediatria, infektológia a klinická imunológia a alergiológia z dôvodu efektívnejšieho získavania 
špecializovanej spôsobilosti lekárov v uvedených špecializačných odboroch. Vo Vestníku MZ SR 
67/2019 boli publikované minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy v 
špecializačných odboroch detská psychiatria, gerontopsychiatria, psychiatria a sexuológia. 
Informáciu zašleme členom SPsS. 

11. MZ SR na základe žiadosti Dr. Izákovej ako HO MZ SR pre psychiatriu povolilo použitie lieku Rivotril 
0,5 mg tbl. 50x0,5 mg v indikácii krátkodobá liečba panickej poruchy. Informáciu zašleme členom 
SPsS. 

12. Výbor SPsS obdržal požiadavku MZ SR prostredníctvom svojich členov v Rade duševného zdravia, 
aby do 31.01.2020 definovali návrh aktualizácie Národného programu duševného zdravia – za 
oblasť vlastnej pôsobnosti, nakoncipovali návrh pre reformu psychiatrickej starostlivosti. Dr. 
Izáková zašle odpoveď, v ktorej MZ SR oznámi, že návrh bude vypracovaný v priebehu roka 2020 
na Stretnutiach expertov, ktoré si ho stanovili za cieľ. Hlavným cieľom reformy je zmena 
organizácie psychiatrickej starostlivosti s fokusom na rozvoj komunitnej psychiatrie. 

13. XIV. SPZ: Dr. Izáková sa stretla so zástupcami Agentúry KAMI a následne zasadol organizačný výbor 
zjazdu. 

14. Výbor SPsS diskutoval žiadosť Eli Lilly o zverejnenie informácie, príp. zaslania informácie členom 
SPsS o edukačnom programe Zypadhery. Dr. Izáková je poverená ďalej v danej veci komunikovať 
so spoločnosťou Eli Lilly. 

15. P. Lasičkovej, sekretariát SPsS, v roku 2020 ponúkneme spoluprácu na báze nepravidelných 
odmien (2x ročne) podľa odpracovanej činnosti. Pôvodná zmluva o pravidelnom príjme sa nebude 
aktualizovať. 

16. Výbor prerokoval žiadosť o spoluorganizáciu odborného podujatia, ktorú mu zaslala Dr. Kaščáková 
a rozhodol, že pre finálne rozhodnutie je potrebné posúdiť finálny program, anotáciu podujatia 
a abstrakty prednášok. Odporučil zvážiť aj spoluorganizáciu Psychoterapeutickej sekcie. 

17. Dr. Izáková ako prezidentka SPsS bola požiadaná o recenziu diskusnej štúdie o duševnom zdraví 
(žiadosť z 23.12.2019). Ide o oficiálny proces, ktorý musia podstúpiť všetky výstupy analytických 
útvarov v rámci Národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na 
vybraných ústredných orgánoch štátnej správy. 

18. V 12/2019 sa realizovali voľby do výboru a dozornej rady Sekcie detskej a dorastovej psychiatrie 
SPsS – výsledky sú zverejnené na webe. Členom novozvoleného výboru blahoželáme! 

19. Dr. Vašečková požiadala výbor SPsS o podporné stanovisko Odborného usmernenia MZ na 
zjednotenie medicínskych postupov pri vydávaní lekárskeho posudku pri zmene pohlavia. Výbor 
po preštudovaní usmernenia podporil jeho obsah a odporučil ho na schválenie MZ SR. Obsah 
usmernenia je v súlade s medzinárodnými odbornými odporúčaniami. Dr. Izáková zašle Dr. 
Vašečkovej oficiálny list s uvedeným stanoviskom. 

20. Generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky, M. Smatana, požiadal výbor SPsS o stretnutie, 
ktorého obsahom by malo byť detailnejšie predstavenie práce IZP, diskusia o témach, ktoré rieši 
SPsS a nastavenie systému spolupráce. Výbor sa dohodol o pozvaní zástupcov IZP na jeho marcové 
zasadnutie. 

21. Dr. Izáková v mene ÚZČPP, s.r.o. požiadala výbor SPsS o možnosť informovať prostredníctvom 
newslettera SPsS členov spoločnosti o organizácii Odborného minima, Workshopu pre znalcov 

https://www.minv.sk/?rozvoj-kapacit-analytickych-utvarov
https://www.minv.sk/?rozvoj-kapacit-analytickych-utvarov


a Znaleckej akadémii v psychológii a psychiatrii, ktoré sa uskutočnia v apríli 2020. Výbor jej žiadosť 
schválil, pretože ide o edukačné podujatie. 

22. Nasledujúce zasadnutie výboru sa uskutoční 26.2.2020 o 13:30 hod. na Psychiatrickej klinike LFUK 
a UNB. 

 

Zapísala: Dr. Izáková 


