
Zasadnutie výboru a dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS  

dňa 14.10.2020 telekonferenčnou formou 

Zápisnica č. 9/2020 

 

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

Ospravedlnili sa: Dr. Vavrušová, p. Lasičková 

 

Program: 

1. Vzhľadom na to, že SLS nemôže pre SPsS vybaviť licenciu na prístup k telekonferenčnej aplikácii 
ZOOM, výbor SPsS súhlasí, aby licenciu - prístup k telekonferenčnej aplikácii ZOOM pre SPsS -
zabezpečila prezidentka MUDr. Ľ. Izáková, PhD. na svoje meno. SPsS súhlasí  s refundáciou 
nákladov, ktoré budú MUDr. Ľ. Izákovej, PhD. účtované za licenciu - prístup k telekonferenčnej 
aplikácii ZOOM pre SPsS. 

2. Výbor SPsS z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie odmietol ponuku ČNPS pre 
SPsS na aktívnu účasť na 63. česko-slovenskej psychofarmakologickej konferencii, 13. – 17. 1.2021 
v Jeseníku. 

3. Reforma psychiatrickej starostlivosti v SR: 

a. Výbor SPsS zorganizoval Tele-stretnutie expertov III dňa 08.10.2020, 18:00 – 20:00 hod. 
telekonferenčnou formou. Program stretnutia: Sympózium o reformách v psychiatrii v Európe. 
Prednášajúci: Dr. Tatiana Magová, Dr. Peter Breier, Dr. Petr Nawka, Dr. Martin Hollý a prof. 
Heinz Katschnig. Podujatie bolo podporené edukačným grantom spol. Janssen. Výbor SPsS na 
Jesennom psychofarmakologickom sympóziu zorganizuje k tomuto sympóziu panelovú 
diskusiu. Podujatie organizačno – technicky zabezpečila Agentúra KAMI. 

b. Dr. Izáková zriadila na webovej stránke SPsS podstránku k reforme psychiatrickej starostlivosti. 

c. PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH. sa obrátila na výbor so žiadosťou o zverejnenie 
materiálov k reforme psychiatrickej starostlivosti. Výbor žiadosť posúdil z hľadiska stanovených 
kritérií (zverejnené sú na stránke spoločnosti) a z dôvodu ich nesplnenia žiadosť t. č. zamietol. 

4. Dr. Izáková ako HO MZ SR pre psychiatriu a Dr. Breznoščáková ako predsedníčka OPS pre psychiatriu 
II absolvovali telekonferenčné stretnutie k ŠDTP a ŠOP dňa 29.9.2020. MZ SR oznámilo nasledujúce 
súvislosti:	 

a. V prípade ŠDTP, ktoré už sú vypracované a nie sú zahrnuté v prioritnom zozname MZSR, nie je 
nutné vypracovať doplňujúci ŠOP. V prípade záujmu odbornej spoločnosti o takúto formu 
štandardu, MZ SR uvíta túto aktivitu. 

b. V prípade ŠDTP, ktoré boli schválené alebo sú aktuálne rozpracované a patria medzi prioritné 
témy MZ SR, je nutné zapracovať alebo doplniť ŠOP do ŠDTP. 

c. V prípade, ak na uvedenú diagnózu nie je vypracované ŠDTP, je potrebné tému prioritne 
rozpracovať vo forme ŠOP. Následne, pokiaľ bude odborná spoločnosť požadovať podrobnejší 
postup, môže byť ŠOP rozpracovaný do formy ŠDTP. 

d. Ako prioritné témy pre psychiatriu boli MZ SR vybraté: schizofrénia, depresia (recidivujúca 
depresívna porucha, depresívne epizódy), psychiatria v spolupráci s klinickou psychológiou: 
Agresívny pacient, Suicidálny pacient, Delirantný stav, Akútny psychotický stav a Ambulantné a 
ústavné ochranné liečenie – PAL, PTX, PSY. 



Výbor SPsS preferuje formu spracovania štandardov ako ŠDTP a následne ich „zjednodušenie“ do 
ŠOP. 

5. Vo veci MZ SR neprijatého Odborného usmernenie na zjednotenie medicínskych postupov pri 
vydávaní lekárskeho posudku pri zmene pohlavia, Dr. Vašečková, koordinátorka tvorby neprijatého 
usmernenia, členka OPS pre psychiatriu II a predsedníčka Sexuologickej sekcie SPsS rokuje s ďalšími 
odborníkmi z odboru sexuológia o spolupráci pri vypracovaní ŠOP k tejto problematike, t. j. 
starostlivosť o transrodového pacienta (žiadosť ODZ MZ SR). Oznámila, že ODZ MZ SR na spoluprácu 
pri tvorbe predmetného ŠOP vyzvalo iba psychiatrov a psychológov.  

Výbor SPsS odporúča Dr. Vašečkovej, aby na problematike transrodového pacienta pracovala 
multidisciplinárna odborná pracovná skupina, ktorá najskôr vypracuje ŠDTP a následne z neho ŠOP, 
nakoľko ide o veľmi komplexnú problematiku, ktorá presahuje hranice psychiatrie a vyžaduje si aj 
komplexné spracovanie. V súčasnosti má však z hľadiska poskytovania starostlivosti transrodovým 
osobám väčšiu prioritu ako predmetný ŠOP potreba vymedziť kompetencie, t. j. kto môže a za akých 
podmienok vydať posudok pri žiadosti o zmene pohlavia. Výbor SPsS deleguje Dr. Vašečkovú, aby 
písomne požiadala MZ SR o urgentné riešenie vymedzenia týchto kompetencií. 

6. Dr. Valkučáková, výborom schválená delegátka volebného zjazdu SLS, zaslala členom výboru SPsS 
a DR žiadosť o zostavenie kandidátky do volieb Prezídia a DR SLS, na základe ktorej zostavila 
kandidátku. Vyplnený hlasovací lístok zašle SLS. 

7. Svetový deň duševného zdravia a sprievodné podujatia: 

a. Výbor SPsS k Svetovému dňu duševného zdravia 10.10.2020 pripravil tlačovú konferenciu a 
brífing novinárov o tom, ako písať o duševných poruchách a online talkshow "Bezhlavo" pre 
všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o psychiatrickej starostlivosti. Dr. Izáková požiadala členov 
výboru a DR o účasť, podujatia sa zúčastnia Dr. Králová, Dr. Vavrušová a Dr. Izáková. Výbor SPsS 
a DR ďakujú partnerom podujatí za spoluprácu pri ich organizácii: OZ No more stigma, Seesame, 
Lundbeck Slovakia, Johnson & Johnson, divízia Janssen, Angelini Pharma, Servier Slovensko, 
Gedeon Richter Slovakia. 

b. Dr. Breznoščáková a Dr. Izáková sa na pozvanie Ligy za duševné zdravie (pridružený partner 
SPsS) dňa 6.10.2020 zúčastnili besedy k filmu premietaného v rámci projektu „Duša a film – 
diskusie k filmom s problematikou psychických porúch“ spolu s Dr. Breierom. Išlo o podpornú 
aktivitu k Svetovému dňu duševného zdravia. 

c. Dr. Patarák viedol prednášku a následnú diskusiu v CNK Záhrada v Banskej Bystrici pri príležitosti 
Týždňa duševného zdravia 5.10.2020, s názvom "Od psychického zdravia po psychické ne-
zdravie". 

8. Dr. Izáková vyzvala členov výboru a DR, aby si aktualizovali osobné informácie, ktoré sú zverejnené 
na webovej stránke, konečný termín na ich zaslanie je 25.10.2020. 

9. Výbor na základe informácie od Dr. Šomšáka, riaditeľa ODZ MZ SR, kontaktovala skupina ľudí 
pomáhajúcich pri ochrane práv detí na Slovensku, ktorá od výboru očakáva, že pre členov SPsS výbor 
zverejní informácie z konferencie v Záhrebe, ktorá bola venovaná zlepšeniu zdravia detí, a ako 
dlhodobý stres detí, rodičov a celých rodín vplýva na zdravie deti (https://www.poliklinika-
djeca.hr/). Ako dôvod uvádzajú, že celoživotné vzdelávanie členov SPsS a oboznamovanie sa s 
najnovšími vedeckými poznatkami pomôže mnohým rodinám. Výbor SPsS informácie nezverejní, 
pretože na svojej webovej stránke takúto službu neposkytuje. 

10. Výbor SPsS vzal na vedomie žiadosť o spoluprácu pri testovaní mobilnej aplikácie Harmonix - 
“digitálny denník”, ktorý zdieľa štruktúrované zápisky pacienta priamo s lekárom. Členovia výboru 
diskutovali o téme a nateraz spoluprácu odmietli. 

11. Žiadosti o granty – Dr. Králová predstavila výboru a DR žiadosti o granty, ktoré boli doručené 
v stanovenom termíne a obsahovali predpísané náležitosti. Grantová komisia ich posúdila 



a odporučila výboru ich schváliť. Výbor sa po oboznámení s projektami a stanoviskom grantovej 
komisie hlasovaním uzniesol obidve žiadosti schváliť. 

a. MUDr. Aneta Bednářová, PhD., RNDr. Viera Habalová, PhD., MUDr. Dominika Jarčušková, 
PhD.: Sledovanie vzťahu polymorfizmov niektorých kandidátskych génov (5-HTTLPR, BDNF 
6265, BDNF 69, FTOa ich vzájomné prepojenie s depresívnou poruchou (Dr. Dragašek sa 
kvôli zaujatosti zdržal hlasovania, ostatní zúčastnení členovia výboru hlasovali za schválenie 
projektu). Schválená suma: 2500 Eur. 

b. Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., MUDr. Natália Kaščáková, PhD., Mgr. Martina Petríková 
a Mgr. Bibiána Jozefiaková: Výskyt psychickej traumatizácie u drogovo závislých pacientov. 
(všetci zúčastnení členovia výboru hlasovali za schválenie projektu). Schválená suma: 2500 
Eur. 

12. Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a vyhlásenia núdzového stavu v SR došlo k zmene 
termínu Jesenného psychofarmakologického sympózia, Tatranská Lomnica na 26.-28.11.2020 a 
k prekladu termínu 14. slovenskej a 59. československej AT konferencie, 9. - 11. október 2020, 
Bardejovské kúpele na jarný termín, uvažuje sa aj o novej registrácii účastníkov na podujatie (aj pre 
tých, ktorí sa už prihlásili na októbrové podujatie). 

13. Na výbor SPsS sa obrátil Dr. Virčík so žiadosťou o elektronickú distribúciu projektu v rámci EFPT 
"Európska štúdia o postoji psychiatrov k ich pacientom“ prostredníctvom SPsS. Cieľom štúdie je 
preskúmať postoj psychiatrov a lekárov v predatestačnej príprave vo všeobecnej a detskej 
psychiatrii k ich pacientom a odhaliť vzťah medzi týmto postojom a sociodemografickými údajmi o 
práci. Prieskum sa bude realizovať prostredníctvom anonymného dotazníka. Výbor žiadosť 
odsúhlasil – Dr. Izáková pošle mail členom SPsS, link zverejní na webovej stránke, a tiež upozorní 
žiadateľa, že pri publikovaní výsledkov je potrebné uvádzať podporu SPsS. 

14. Dr. Dúžek sa zúčastnil stretnutia na MZ SR ohľadom telepsychiatrie, ktorého sa zúčastnili aj 
zástupcovia VšZP. Výsledkom rokovania je žiadosť o predloženie zoznamu diagnóz pre VšZP, pre 
ktoré sa odporúča hradiť telemedicínsku starostlivosť. Dr. Dúžek rozposlal členom výboru a DR 
zoznam navrhovaných diagnóz, ktorý vypracoval. Členovia sa mailom vyjadria a Dr. Dúžek podľa ich 
reakcií sfinalizuje zoznam, ktorý zašle ešte raz členom SPsS na finálne odsúhlasenie. Po potvrdení 
súhlasného stanoviska s finálnym znením zoznamu ho zašle VšZP. 

15. Dr. Zelman informoval o práci OPS pre ochranné liečenia, aktuálne sa pripravuje stretnutie s MS SR 
a ZP ohľadom financovania ochrannej liečby. 

16. Nasledujúce zasadnutie výboru a DR sa uskutoční telekonferenčne v plánovanom termíne 
11.11.2020 o 14:00 hod. 

 

Zapísala: Dr. Izáková 


