
Zasadnutie výboru a dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS  

dňa 16.12.2020 telekonferenčnou formou 

Zápisnica č. 11/2020 

 

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. Spoločnosť Lundbeck Slovakia poskytla SPsS finančnú podporu za účelom vydávania časopisu 
Česká a Slovenská psychiatrie a činnosti SPsS vo výške 10 000 EUR. 

2. Časopis Česká a Slovenská psychiatrie zostáva časopisom SPsS aj v roku 2021. 

3. Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila záštitu pre XIV. SPZ, XXV. Kongres SLS a 19. ČSPZ. 

4. Sfinalizovaný akreditačný spis špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore 
sexuológia bol odovzdaný na SZU, zodpovedná Dr. Vašečková. 

5. Ústavná psychiatria v čase pandémie: Dr. Patarák z poverenia výboru SPsS zistil aktuálny stav 
červených psychiatrických oddelení/kliník v SR, ktorý nie je dobrý a informoval o tejto situácii 
Dr. Šomšáka (ODZ MZ SR), tiež navrhol riešenie situácie a individuálny postup podľa 
požiadaviek v jednotlivých krajoch. Dr. Šomšák situáciu riešiť odmietol, stav považuje za 
vyhovujúci. Ďalším rokovaním v tejto veci bol po dohode výboru SPsS a hlavnej odborníčky MZ 
SR pre psychiatriu poverený Dr. Zelman ako člen výboru SPsS a krajský odborník MZ SR pre 
psychiatriu. 

6. Dr. Izáková oboznámila výbor a DR SPsS s výsledkami volieb v rámci Prezídia a DR SLS pre 
volebné obdobie 1.1.2021 – 31.12.2024 (zverejnené sú na stránke SLS: 
https://sls.sk/web/zapisnica-o-priebehu-a-vysledku-volieb-p-a-dr-sls-na-obdobie-2021-2024/). 

7. OPS pre ŠDTP psychiatria 2 odovzdala ŠOP suicidálny pacient Oddeleniu ŠDTP MZ SR, kde bol 
spracovaný do elektronickej podoby a t. č. prebieha pripomienkové konanie v rámci OPS pre 
ŠDTP psychiatria 2, konečný termín je 10.1.2021, súčasne prebiehajú práce na doplnení časti 
krízová intervencia. Autorstvo ŠOP rieši Oddelenie ŠDTP MZ SR. 

8. Realizovalo sa stretnutie so zdravotnými poisťovňami k téme 
telepsychiatria/telepsychoterapia, ktorého sa zúčastnili Dr. Dúžek, doc. Trebatická, Dr. 
Rosenbergerová, Dr. Jandová a doc. Šlepecký. K dohode zatiaľ nedošlo, rokovania naďalej 
pokračujú. 

9. Dňa 15.12.2020 sa uskutočnilo rokovanie OPS pre reformu v psychiatrii – odbor Psychiatria pre 
dospelých, z ktorého vyplynula požiadavka na nominácie členov odborných pracovných 
skupín: OPS pre ústavnú psychiatrickú starostlivosť (výbor nominuje: Dr. Zelmana, Dr. 
Pataráka), OPS pre ambulantnú starostlivosť (Dr. Dúžeka, Dr. Breznoščákovú), OPS pre 
detenciu a forenznú kliniku (Dr. Zelmana), OPS pre bezpečnosť na pracovisku (Dr. 
Breznoščákovú), OPS pre vzdelávanie a potrebu legislatívnych zmien v tejto oblasti (Dr. 
Královú, Dr. Turčeka, Dr. Vašečkovú a dr. Jána Ballxa); Prezentácia konceptu DPS bude dňa 
22.12.2020 o 13. hod. – výbor nominuje na stretnutie Dr. Z. Janíkovú. 

10. Dr. Králová zaslala zoznam plánovaných podujatí SPsS do Kalendára SLS. Dr. Izáková podujatia 
zverejnila na webovej stránke. 



11. Výbor SPsS diskutoval stanovisko k problematike konverznej terapie. Dr. Patarák stanovisko 
naformuluje a predloží na zasadnutie výboru v 01/2021. 

12. Agendu EPA na podnet Dr. Vavrušovej preberá vo výbore SPsS Dr. Valkučáková. 

13. Spoločnosť Janssen odsúhlasila žiadosť o predĺženie realizácie edukačného grantu Zmeny 
psychiatrickej starostlivosti o pacientov so závažnými duševnými poruchami na Slovensku na 
rok 2021. 

14. Dr. Izáková vypracovala správu o činnosti SPsS v roku 2020 a počas zasadnutia ju 
odprezentovala členom výboru a DR. Správa bude zverejnená na webovej stránke spoločnosti. 

15. Dr. Patarák z poverenia výboru a DR SPsS na základe podnetov od ich členov sformuluje návrh 
spoločného stanoviska k situácii v odbore, na schválenie ho predloží na nasledujúcom 
zasadnutí výboru. 

16. Výbor schválil finančnú odmenu za mimoriadne autorské aktivity – vypracovanie analýzy a 
prehľady na tému: psychiatria pre potreby SPsS – pre Dr. Izákovú, Dr. Breznoščákovú a Dr. 
Královú (príloha). Tiež schválil finančnú odmenu za administratívne práce pre p. Lasičkovú 
(príloha). 

17. Výbor a DR SPsS na návrh Dr. Dragaška prerokoval a elektronickým hlasovaním schválil 
finančný príspevok pri životnom jubileu a v aktuálnej ťaživej životnej situácii pre MUDr. Annu 
Uhrovú, ktorá je dlhodobo riadnou členkou SPsS, podporujúcou aktivity SPsS, vo výške 1000 
Eur (netto). Informáciu o nešťastnej udalosti spolu s transparentným účtom zašleme aj členom 
SPsS a tiež zverejníme na webovej stránke spoločnosti. 

18. Výbor SPsS s ľútosťou prijal informácie o úmrtí významných osobností slovenskej psychiatrie, 
primárov MUDr. Vladimíra Wiedermanna a MUDr. Štefana Safka. Na webovej stránke 
informáciu zverejníme pre členov SPsS. 

19. Výbor schválil termíny zasadnutí výboru a DR počas prvého polroku 2021: 13.1.2021, 
10.2.2021, 10.3.2021, 14.4.2021, 12.5.2021 a 16.6.2021, zasadnutia sa budú realizovať 
telekonferenčnou formou až do zlepšenia pandemickej situácie, následne kombinovane. 

20. Nasledujúce zasadnutie výboru a DR sa uskutoční dňa 13.1.2021 o 14:00 hod. 
telekonferenčnou formou. 

 

Zapísala: Dr. Izáková 


