
Zasadnutie výboru a dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS  

dňa 9.11.2021 telekonferenčnou formou 

Zápisnica č. 11/2021 

 

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

Ospravedlnili sa: Dr. Zelman, p. Lasičková. 

 

Program: 

1. Koncepcia odboru Psychiatria je na MZ SR v procese schvaľovania, SPsS spolupracuje na 
príprave sprievodných dokumentov na predloženie na gremiálnu poradu ministra. 

2. SPsS organizuje Návštevu Väzobnej väznice a Ústavu pre výkon zabezpečovacej detencie v Brne, 
Psychiatrickej kliniky LF MU a FN Brno a Centra duševného zdravia FN Brno, ktorá sa uskutoční 
dňa 12.11.2021. Pre členov výboru SPsS (doc. Izáková, Dr. Breznoščáková a Dr. Králová) výbor 
súhlasí s úhradou cestovných nákladov. Ďalšími účastníkmi sú zamestnanci MZ SZ 
a Psychiatrickej kliniky LFUK a UN Bratislava. 

3. Spolupráca s MZ SR.  

a. Doc. Izáková predložila na MZ SR Minimálny štandard pre študijný program sústavného 
vzdelávania: Manažment agresivity a porúch správania v psychiatrii. Výbor diskutoval 
obsah dokumentu. 

b. RVpDZ zaslala NCZI žiadosť na vytvorenie Národného registra duševných ochorení a 
odporúčania k tvorbe a realizácii projektu na Zber a spracovanie údajov o duševnom 
zdraví. Doc. Izáková bola NCZI pozvaná na rokovanie v tejto veci. SPsS žiadosť berie na 
vedomie, na projekte doteraz neparticipovala. Upozorňuje na nutnosť vytvorenia 
podrobného konceptu registra na báze diskusného fóra viacerých odborníkov na pôde 
RVpDZ a jej všetkých výborov a tiež na potrebu jeho prepojenia s registrom ďalších 
(somatických) ochorení (upozorňuje na možné riziko stigmatizácie psychiatrie). 

4. OPS pre ochranné ambulantné liečenia sa prvýkrát stretne dňa 10.11.2021, pozvánka bola 
poslaná tým členom SPsS, ktorí zareagovali na zaslanú výzvu a všetkým členom výboru a DR 
SPsS. 

5. OPS pre reformu psychiatrickej starostlivosti sa prvýkrát stretne dňa 16.11.2021, pozvánka bola 
poslaná tým členom SPsS, ktorí zareagovali na zaslanú výzvu a všetkým členom výboru a DR 
SPsS. 

6. Členovia – psychiatri a detskí psychiatri OPS MZ SR pre OSN sa stretnú dňa 15.11.2021 na výzvu 
SPsS. MZ SR od OPS žiada revíziu údajov pre program Psychiatria. Na stretnutie sme pozvali aj 
Dr. A. Szalayovú z IZA MZ SR, s ktorou sme doteraz problematiku OSN riešili. 

7. Dr. Králová pripravuje podklady pre Kalendár odborných vedeckých, medicínskych a 
farmaceutických podujatí SLS na rok 2022, výzvu sme zaslali Sekciám SPsS a je zverejnená aj na 
webovej stránke. 

8. Doc. Izáková oboznámila výbor a DR SPsS s reportom spol. Seesame k podujatiam, ktoré sme 
zrealizovali dňa 19.10.2021 v rámci osláv Svetového dňa duševného zdravia 2021.  

9. Ukončili sme čerpanie grantu spol. Johnson & Johnson, s.r.o. – Neuropsychiatrickej divízie: 
Zmeny psychiatrickej starostlivosti o pacientov so závažnými duševnými poruchami na 



Slovensku, ktorý sme realizovali v rokoch 2020-2021. Doc. Izáková vypracuje správu o riešení. 
Výbor odsúhlasil žiadosť o ďalší edukačný grant na rok 2022 s názvom: Komplexná komunitná 
psychiatrická liečba ako nový prístup k liečbe psychických porúch na Slovensku, v celkovej výške 
15 000 Eur (vrátane DPH), ktorého návrh vypracovala doc. Izáková a zaslala ho pred zasadnutím 
členom výboru a DR SPsS.   

10. Doc. Izáková sa ako HO MZ SR stretla s lekárom BSK, MUDr. T. Szalayom. Riešili možnosť 
vytvorenia ZKPS v BSK, prednostne pre deti, ak by to nebolo realizovateľné, jeho vytvorenie pre 
dospelých. Ďalšou témou bola realizácia webinára spolu so všeobecnými lekármi (plán 
v 01/2022) zameraného na spoluprácu pri liečbe najčastejších duševných porúch, ktorých výskyt 
stúpa v pandémii. Spoluprácu pri webinári za SPsS ponúkli: Dr. Králová, Dr. Vašečková, Dr. 
Breznoščáková, Dr. Valkučáková a Dr. Vavrušová. Doc. Izáková oslovila Dr. A. Šimkovú, HO MZ 
SR pre všeob. Lekárstvo so žiadosťou o participáciu všeob. lekárov na programe podujatia 
a získala jej súhlasné stanovisko. 

11. Prof. Wancata, prezident Rakúskej psychiatrickej spoločnosti ponúka bližšiu spoluprácu pri 
organizovaní kongresov – Dr. Vavrušová pošle doc. Izákovej podklady pre komunikáciu 
o bilaterálnej spolupráci Slovensko – Rakúsko v minulosti, na ktorú je možné nadviazať. 

12. XV. SPZ, 2022: 

a. Plánuje sa realizácia okrúhleho stola s WPA-EPA-SPsS expertnou pracovnou skupinou – 
vzhľadom na WPA podujatie v Grécku by sa mal uskutočniť pred zjazdom 21. - 22.6.2022 
v Bratislave.  

b. Hlavná téma: Psychiatria v modernej medicíne: horúce témy, výzvy a príležitosti. 

c. Schválené boli partnerské balíčky. 

13. Agentúra KAMI zaslala vyúčtovanie za zjazd 2021, ktoré doc. Izáková preposlala všetkým členom 
výboru a DR SPsS – prijaté bolo bez pripomienok. 

14. Liga za duševné zdravie požiadala o zástupcu SPsS do jej dozornej rady. Výbor schválil nomináciu 
Dr. Vašečkovej, ktorá so svojou nomináciou súhlasí. 

15. Obdržali sme žiadosť spoločnosti Spectrasol o možnosť prezentovať ich produkty psychiatrom. 
Spoločnosti zašleme pozvanie na XV. SPZ (partner, workshop).  

16. V dňoch 14.-16.10.2021 sa uskutočnila 42. VÝROČNÁ KONFERENCIA SSVPL, v programe 
uvedeného podujatia bol zaradený aj blok odborných prednášok SPsS SLS "Psychiatria dnešných 
dní" (Dr. Dragašek, Dr. Palušná, Dr. Virčík). Výbor súhlasí s úhradou cestovných nákladov pre 
prednášajúcich v bloku SPsS SLS. 

17. Prebiehajúce pripomienkové konania berú výbor a DR SPsS na vedomie, nemajú k nim 
pripomienky: 

a. LP/2021/617: Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 296/2010 
Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho 
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave 
certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, dátum konca MPK: 
19.11.2021. 

b. LP/2021/622: Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah, termíny predkladania 
ďalších údajov, štruktúra výdavkov na jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a spôsob 
určenia percentuálnych podielov pre typy zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé zdravotné 
poisťovne, dátum konca MPK: 22.11.2021.  

c. LP/2021/617: Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 296/2010 
Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho 
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave 



certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, dátum konca MPK: 
19.11.2021. 

d. LP/2021/622: Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah, termíny predkladania 
ďalších údajov, štruktúra výdavkov na jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a spôsob 
určenia percentuálnych podielov pre typy zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé zdravotné 
poisťovne, dátum konca MPK: 22.11.2021.  

e. LP/2021/616: Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 640/2008 Z. z. o 
verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov, dátum konca MPK: 19.11.2021. 

f.  LP/2021/620: Nariadenie vlády SR o spôsobe ustanovenia verejnej minimálnej siete 
poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých a všeobecnej 
ambulantnej starostlivosti   pre deti a dorast, maximálnom čase dojazdu,  spôsobe výpočtu 
miestnej dostupnosti, spôsobe výpočtu potrebnej kapacity poskytovateľov..., dátum konca 
MPK: 19.11.2021. 

g.  LP/2021/623: Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy 
zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v 
rozpočte na rok 2022, dátum konca MPK: 22.11.2021. 

18. Nasledujúce zasadnutie výboru a DR SPsS sa uskutoční dňa 15.12.2021 o 14:00 hod. 
telekonferenčnou formou. 

 

Zapísala: doc. Izáková 
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