
Program zasadnutia výboru a dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS 

dňa 13.10.2021 telekonferenčnou formou 

 

Prisľúbili účasť: Dr. Izáková, Dr. Breznoščáková, Dr. Králová, Dr. Dragašek, Dr. Režnáková, Dr. Turček, 
Dr. Valkučáková, Dr. Vašečková, Dr. Zelman. 

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

 

Pripravovaný program: 

1. Doc. Izáková informovala o zaslaní Koncepcie odboru Psychiatria, vypracovanej OPS SPsS na MZ 
SR dňa 8.10.2021 a tiež o ďalšom pláne na dopracovanie sprievodných dokumentov pred 
spustením jej schvaľovacieho procesu na MZ SR. 

2. Dňa 13.10.2021 sa konalo stretnutie hlavných odborníkov MZ SR k OSN, do 22.10.2021 bude 
potrebné pre MZ SR navrhnúť za SPsS nominácie do OPS pre OSN, SPsS nominuje: doc. Izákovú, 
Dr. Královú, Dr. Zelmana. 

3. Doc. Izáková informovala o procese schvaľovania minimálnych štandardov pre vzdelávanie v 
CPČ: ŠPI, Psychoterapia.  

4. Vzhľadom k tomu, že téma ochranných liečení z medicínskeho hľadiska (ich indikácie, priebeh 
liečby, vykonávania, ukončenia) je súčasťou téz pre reformu psychiatrickej starostlivosti 
formulovaných výborom aj Sekciami SPsS a javí sa z hľadiska praxe dlhodobo problematická pre 
znalcov-psychiatrov a tiež pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, kde sa ochranné liečenie 
vykonáva, SPsS iniciuje vytvorenie OPS pre ochranné liečenia ambulantnou formou, ktorá 
vypracuje k problematike samostatný „medicínsky“ ŠOP. Členom SPsS zašleme mail so 
žiadosťou o spoluprácu v tejto OPS, podmienky členstva sú: znalec zapísaný v odvetví 
psychiatria a/alebo sexuológia, poskytujúci ambulantnú psychiatrickú starostlivosť vrátane 
ochranného liečenia. Následne sa bude riešiť aj téma ochranného liečenia ústavnou formou. Po 
vypracovaní ŠOP požiadame MS SR o prípravu legislatívy, ktorá bude riešiť ochranné liečenia 
procesne. 

5. Doc. Izáková informovala o priebehu a záveroch zasadnutia Rady vlády SR pre duševné zdravie 
dňa 28.9.2021, dokumenty zo zasadnutia sú zverejnené na úložisku RVpDZ. 

6. Výbor diskutoval priebeh online podujatia – XIV. SPZ, 19. ČSPZ a XXIV. Kongresu SLS na tému 
„Duševné zdravie“, ktorý sa konal 24. – 25.9.2021. Podujatie hodnotí aj na základe spätných 
väzieb od účastníkov ako úspešné. Za zlyhanie organizácie považuje možnosť prihlásenia sa aj 
neregistrovaných účastníkov po zdieľaní hesla a tiež prerušenie spoločenského večera. Od 
Agentúry KAMI požaduje vyúčtovanie podujatia a tiež zohľadnenia technických nedostatkov, 
ktoré boli vopred diskutované.  

7. Doc. Lickiewicz po webinári Manažment agresie v klinickej praxi prisľúbil spoluprácu na príprave 
minimálneho štandardu pre vzdelávanie o manažmente agresie a následne spoluprácu aj pri 
tréningu trénerov pre toto vzdelávanie. 

8. Dohodnuté boli nasledujúce body pre realizáciu XV. SPZ v roku 2022: 

a. Podujatie sa bude konať len prezenčne (resp. podľa aktuálnej epidemiologickej 
situácie), neplánuje sa však kombinovaná forma podujatia (prezenčne-dištančne). 

b. Okrúhly stôl WPA-EPA-SPsS o reforme – sa bude organizovať deň pred alebo po 
podujatí. 



c. Hlavná téma je obsahovo dohodnutá, avšak jej formuláciu výbor schváli mailovým 
hlasovaním (návrhy: Psychiatria – súčasť medicíny – horúce témy, Multidisciplinarita 
v horúcich témach psychiatrie, Výzvy psychiatrie v kontexte modernej medicíny, 
Psychiatria v kontexte modernej medicíny, Horúce témy psychiatrie v kontexte 
modernej medicíny).  

d. Získali sme záštitu ministra zdravotníctva SR. Ďalšie záštity už nebudeme žiadať.  

e. Sekcie budú mať sympóziá zoradené po sebe (v poradí rotujúcom podľa v minulosti 
vyžrebovaného poradia), paralelne pôjdu témy várií a workshopy. 

f. Workshopy: kazuistiky, Plamienok, Krídla. 

9. Doc. Izáková oboznámila prítomných s aktivitami SPsS pripravovanými pre Svetový deň 
duševného zdravia, ktoré sa budú konať 19.10.2021 v spolupráci s partnermi a podporovateľmi 
podujatia. Informácia je zverejnená aj na webovej stránke. 

10. Výbor hlasovaním zo 17 nominácií pre Novinársku nezábudku za rok 2020 ako víťaza vybral: 
redaktorku Luciu Čížovú z redakcie Dobré noviny: Strávili sme deň na krízovej linke pomoci: 
Počas korony nám denne volá 15 ľudí s myšlienkami na samovraždu. Zabránime tomu v 95 % 
prípadov. 

11. Kurz WPA: ICD-11 Diagnostic Guidelines for Mental, Behavioural or Neurodevelopmental 
Disorders – zoznam prihlásených: doc. Izáková, Dr. Králová, Dr. Breznoščáková, Dr. Dragašek. 

12. Ponuka Japanese Society of Psychiatry and Neurology Fellowship Award – SPsS nominovala 
MUDr. Virčíka a MUDr. Palušnú, ktorí sa prihlásili a boli možné dve nominácie, obaja členovia 
splnili podmienky pre nomináciu. 

10. Vydanie e-knihy R. Kachlera v preklade Martina Šerfánka finalizujeme v spolupráci s partnerom 
spol. Lundbeck. S vydavateľom Verlag Herder GmbH (Nemecko) sme podpísali memorandum 
s povolením online prezentácie prekladu na 3 roky od jej vydania. 

11. Realizácia online vzdelávacieho podujatia s frekvenciou 1x mesačne s obsahom edukačných 
kazuistík z psychiatrickej praxe ako súčasti špecializačného vzdelávania na LFUK a SZU nie je 
možná, preto podujatie pripravíme v rámci workshop na XV. SPZ 2022 a podľa úspešnosti sa 
rozhodneme o ďalšej realizácii v pravidelnej online forme. 

13. Konferencia Žena a hormóny, Štrbské Pleso, 22.-23.10.2021 – za výbor SPsS sa podujatia aktívne 
zúčastní Dr. Vašečková s prednáškou: Barbora Vašečková, Ľubomíra Izáková: Novinky v 
sexuológii v oblasti vzdelávania a legislatívy na Slovensku. Výbor a DR schválili Dr. Vašečkovej 
preplatenie nákladov na cestovné a ubytovanie na podujatí. 

14. Dr. Králová a doc. Izáková vypracovali pre MZ SR návrh ŠOP pre cestu pacienta indikovaného na 
psychiatrickú hospitalizáciu počas pandémie COVID-19, pred odovzdaním ho konzultovali 
s členmi výboru a DR SPsS a tiež s krajskými odborníkmi MZ SR pre psychiatriu a zapracovali ich 
pripomienky. 

15. Doc. Izáková informovala o pripravovanom programe WPA - EPA - SPsS webinára o reforme 
v psychiatrii. 

16. Doc. Izáková konzultovala prípravu formulovania Reformy psychiatrickej starostlivosti s Dr. 
Martinom Hollým, ktorý odporučil spoluprácu s odborníkom, ktorý sa zúčastnil tvorby ich 
reformy (spoluprácu bude SPsS honorovať). 

17. Zaplatili sme členské v UEMS Section of Psychiatry.  

18. Ponuku Rehabilitačného centra Krídla, týkajúcu sa pozvania na celoslovenskú odbornú  
konferenciu s účasťou spolupracujúcich moravských organizácií, ktorá by bola zameraná na 



význam arteterapeutických techník pre rozvoj záujmovej sféry pacientov výbor berie na 
vedomie a požiada organizátorov o prípravu workshopu na XV. SPZ. 

19. Indikácie pre kúpeľnú liečbu, indikačný zoznam tvorí Prílohu č. 6 zákona č. 577/2004 Z. Z. o 
rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o 
úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti: Nenavrhujeme doplnenie 
zoznamu, iba zosúladenie terminológie, ktorú zoznam používa podľa MKCH-10. 

20. Žiadosť o vedecký grant grant SPsS: vedúci projektu: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., riešitelia: 
MUDr. Natália Kaščáková, PhD., Mgr. Bibiána Jozefiaková, Mgr. Martina Petríková, názov: 
Duševné zdravie vysokoškolských študentov na Slovensku (Súvislosť symptómov 
psychopatológie a subjektívne vnímaného zdravia s pandémiou  COVID-19, dištančným 
vzdelávaním, rezilienciou a subjektívne vnímaným stresom u vysokoškolských študentov na 
Slovensku po období najprísnejšieho lockdownu) – výbor schválil vo výške 2500 Eur. 

21. Výbor a DR SPsS potvrdili už v minulosti deklarované stanovisko, že v detencii je nutné 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

22. Vyjadrenie HO MZ SR pre Medicínu drogových závislostí o ochranných liečeniach bolo 
predmetom diskusie výboru a DR SPsS. Pre nejednoznačnosť a potrebu právnej analýzy 
problému, výbor aktuálne nezaujal jednoznačné stanovisko, problémom sa bude ďalej zaoberať. 

23. Sekciám SPsS bola zaslaná výzva na prihlásenie podujatí do Kalendára podujatí 2022 – konečný 
termín na zaslanie prihlášok na adresu vedeckého sekretára SPsS je 20.11.2021. 

24. Nasledujúce zasadnutie výboru a DR sa uskutoční dňa 9.11.2021 o 14:00 hod. telekonferenčnou 
formou. 

 

Zapísala: doc. Izáková 


