
Zasadnutie výboru a dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS  

dňa 11.11.2020 telekonferenčnou formou 

Zápisnica č. 10/2020 

 

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

Ospravedlnili sa: p. Lasičková 

 

Program: 

1. Výbor SPsS a DR súhlasia so zverejnením linkov na podujatia Bezhlavo, Bez depresie a rozhovor 
prezidentky SPsS so Zuzanou Čaputovou, prezidentkou SR, na svojej webovej stránke, nakoľko 
ich realizáciu podporil. 

2. ODZ MZ SR žiada realizovať mailovú komunikáciu prostredníctvom newsletter-a SPsS. Výbor 
však nemá zákonné oprávnenie, súhlas členov SPsS a ani kapacitu realizovať takúto 
komunikáciu. Odporúča ODZ MZ SR obrátiť sa s touto požiadavkou na SLS, ktorá získavala 
súhlasy svojich členov (vrátane členov SPsS) s GDPR. 

3. Dr. Vašečková informovala, že proces akreditácie špecializačného študijného programu v 
špecializačnom odbore sexuológia intenzívne prebieha, pod jej vedením sa pripravuje 
akreditačný spis. V súčasnosti sa rieši najmä zloženie lektorského tímu. Konečný termín na 
predloženie akreditačného spisu na SZU je 30.11.2020. 

4. Dr. Vašečková informovala o vývoji situácie riešenia problematiky transrodového pacienta. 
V súčasnosti ODZ MZ SR pripravuje odborné usmernenie na zjednotenie medicínskych postupov 
pri vydávaní lekárskeho posudku pri zmene pohlavia, materiál bude predložený aj SPsS na 
pripomienkovanie.  Následne sa bude pracovať na ŠOP. 

5. Dr. Vašečková ako členka volebnej komisie korešpondenčného volebného zjazdu delegátov SLS 
oznámila výboru a DR výsledky volieb do Prezídia a DR SLS pre volebné obdobie 1.1.2021 – 
31.12.2024 a tiež informáciu, že Dr. Izáková bola zvolená do prezídia SLS. 

6. Na webovej stránke boli aktualizované osobné informácie členov výboru a DR SPsS. 

7. Jesenné psychofarmakologické sympózium, Tatranská Lomnica bolo posunuté na 21.-23.1.2021 
a vzhľadom k tomu sa zmenil aj jeho názov na Psychofarmakologické sympózium. V prípade, že 
podujatie nebude možné v plánovanom termíne zrealizovať kvôli pandémii prezenčne,  
podujatie sa uskutoční online formou. 

8. SPsS opätovne požiadala o záštitu prezidentku SR pre XIV. SPZ, XXV. Kongres SLS a 19. ČSPZ. 
Žiadosť bola zaevidovaná dňa 11.11.2020 o výsledku jej posúdenia bude SPsS informovať 
Prezidentská kancelária. 

9. Dr. Dúžek informoval, že rokovania na tému pandémia COVID-19 a telepsychiatria prebiehajú 
ďalej. Plánuje sa online stretnutie s ODZ MZ SR a ZP, ktoré aktuálne namietajú najmä spôsob 
komunikácie s pacientami. 

10. Dr. Dúžek pripravil návrh pre Metodické usmernenie a ŠOP pre ambulantnú psychiatriu a detskú 
psychiatriu počas druhej vlny pandémie, ktoré je aktualizáciou pôvodného dokumentu a zaslal 
ho členom výboru SPsS a DR. Obsah dokumentu komunikoval aj so zástupcami pedopsychiatrov 
(Dr. Rosenbergerová, Dr. Matzová) a doplnil ho podľa ich požiadaviek. Dokument je zverejnený 
na stránke MZ SR. Výbor a DR požadujú doplniť dokument o autorský kolektív, ktorý ho pripravil. 
Dr. Dúžek bude túto požiadavku komunikovať s MZ SR. 



11. SLS zaslala SPsS výzvu na nahlásenie plánovaných podujatí do Kalendára SLS s konečným 
termínom 30.11.2020. Informácia bola zverejnená na webovej stránke spoločnosti a tiež 
opakovane zaslaná výborom Sekcií SPsS. Dr. Králová zosumarizuje registračné formuláre a zašle 
ich na SLS. 

12. Výbor rokoval o téme vytvárania SARS-CoV-2 pozitívnych psychiatrických lôžkových oddelení 
a zjednotil sa na názore, že pri zriaďovaní lôžkovej kapacity pre SARS-CoV-2 psychiatrických 
pacientov v jednotlivých regiónoch je potrebné zvážiť lokálnu epidemiologickú situáciu tak, aby 
nebola ohrozená psychiatrická starostlivosť pre SARS-CoV-2 negatívnych pacientov. Ako vhodné 
riešenie navrhuje postupné zapĺňanie kapacít. Výbor poveril Dr. Pataráka rokovať o tejto téme 
s ODZ MZ SR. 

13. Dr. Izáková zašle členom výboru SPsS návrhy termínov na prvý polrok 2021, členovia sa dohodli 
na januárovom termíne 13.1.2021. 

14. Nasledujúce zasadnutie výboru a DR sa uskutoční dňa 16.12.2020 o 14:00 hod. 
telekonferenčnou formou. 

 

Zapísala: Dr. Izáková 


