
Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS 

dňa 15.12.2021 telekonferenčnou formou 

Zápisnica č. 12/2021 

 

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

Ospravedlnili sa: Dr. Vavrušová, p. Lasičková. 

 

Pripravovaný program: 

1. Členovia výboru a DR mailovou formou schválili žiadosť o uvedenie loga SPsS na webovej 
stránke COVID- 19 a tehotnosť, ktorá bola vytvorená ako súčasť medziodborového projektu 
COVID-19 Pregnancy and Maternal Outcome (COVID-19 PreMatOut) a poskytuje najnovšie a 
vedecky overené informácie o vplyve COVID-19 na tehotnosť jednak pre odbornú verejnosť, ale 
samostatne aj pre laickú verejnosť, zodpovedný riešiteľ projektu - doc. MUDr. Alexandra 
Krištúfková, PhD.. 

2. Členovia výboru a DR boli mailovou formou informovaní o pripomienkovom konaní LP/2021-
672 – Vyhláška MZ SR č. ..../2021, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre 
klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín, ku ktorému nevzniesli pripomienky. 

3. Členovia výboru a DR mailovou formou schválili žiadosť spol. Schwabe o zverejnenie oznamu na 
webovej stránke SPsS o International Schwabe Academy 4th Online Event: Innovative 
eTeaching. 

4. Doc. Izáková sa stretla so zástupcami NCZI: Ing. Geletová, Ing. Vrbiková, MUDr. Baráková, 
predmetom stretnutia boli témy: zber dát o pacientoch s demenciou, preklad ICD-11, Národný 
register duševných chorôb, dáta pre reformu psychiatrickej starostlivosti, pozvanie na XV. SPZ 
(prednáška + workshop). 

5. Členovia výboru a DR schválili žiadosť o zaradenie odborného podujatia Psychiatria pre prax, 7. 
ročník, 20. – 21.5.2022, Tatranská Lomnica medzi domáce - iné odborné akcie, na webovú 
stránku a tiež odbornú garanciu SPsS SLS pre toto podujatie (výbor dostane k dispozícii program 
podujatia pred jeho finalizáciou). 

6. Spolupráca s MZ SR: 

a. Zriadenie Oddelenia modernizácie psychiatrickej a psychologickej starostlivosti. 

b. Koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria a detská psychiatria.  

c. Minimálny štandard pre študijný program sústavného vzdelávania Manažment agresivity a 
porúch správania v psychiatrii – stretnutie s MZ SR. 

d. OPS pre ochranné ambulantné liečenia. 

e. OPS pre reformu psychiatrickej starostlivosti: príprava „Kompasu reformy psychiatrickej 
starostlivosti na Slovensku“. Stratégia pre reformu. Stretnutia s Dr. Protopopovou 
prebiehajú online počas roku 2021, požiadame o ich konanie aj v budúcom roku. Cestovné 
granty pre podporu reformy – výbor schválil zámer pripraviť projekt s týmto zámerom – 
potrebné je špecifikovať podmienky čerpania grantu. 

f. OPS pre humanizáciu psychiatrických lôžok. 



g. OPS pre OSN: Kategorizácia ÚZS Program psychiatrie (odoslaná 22.11.2021), ďalšie 
stretnutie 17.1.2022 – témy: indikátory kvality, aktualizácia požiadaviek na MTZ a 
personálne zabezpečenie (konečný termín 28.2.2022). 

h. Dr. Vašečková oznámila, že Odborné usmernenie MZ SR na zjednotenie postupov 
poskytovania zdravotnej starostlivosti pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia 
administratívne evidovaného v matrike je pred VPK na MZ SR. 

7. Spoločnosť Janssen schválila pre SPsS edukačný grant: Komplexná komunitná psychiatrická 
liečba ako nový prístup k liečbe psychických porúch na Slovensku vo výške 15 000 Eur. 

a. V rámci plnenia grantu sa dňa 26.1.2021 o 17:30hod. uskutoční webinár "Cesta pacienta v 
komunitnej psychiatrickej starostlivosti".  

8. Členovia výboru a DR schválili žiadosť spol. Janssen o záštitu a spoluorganizovanie 
medzinárodného edukačného podujatia v budúcom roku 2022 – CE&B Neuroscience Academy 
v termíne 30.9-1.10.2022, zodpovedná osoba za výbor: Dr. Dragašek. 

9. Výbor obdržal dve nominácie na ocenenie - Cena profesora Žuchu v roku 2021: nominovaní boli 
doc. MUDr. Pavol Černák, PhD. (nominujúci MUDr. M. Kalaš) a MUDr. Lívia Vavrušová, PhD. 
(nominujúca doc. Ľ. Izáková). Výbor a DR schválili jednomyseľne predmetné ocenenie spolu 
s finančnou odmenou vo výške 1000 Eur (netto) pre MUDr. Vavrušovú, diplom ocenenej 
odovzdáme počas XV. Slovenského psychiatrického zjazdu. 

10. Výbor žiada spol. Spectrasol, aby odprezentovala svoje produkty na XV. SPZ. 

11. Doc. Izáková požiadala SLS (p. Vician) o uhradenie členského poplatku EPA v roku 2022. 

12. Výbor vznesie zásadnú pripomienku k novele Trestného zákona – namietame používanie 
termínu psychická choroba, ktorý sa v medicíne nepoužíva a nie je ani súčasťou klasifikačných 
systémov. 

13. Dr. Králová skompletizovala podklady za SPsS pre Kalendár odborných vedeckých, medicínskych 
a farmaceutických podujatí SLS na rok 2022 a zaslala ho SLS, doc. Izáková ho zverejní na webovej 
stránke. 

14. Webinár so všeobecnými lekármi a BSK: za SPsS budú participovať: Dr. Králová, Dr. Vašečková, 
Dr. Breznoščáková, Dr. Valkučáková, Dr. Vavrušová. Komunikovať s Dr. Šimkovou o obsahu 
webinára bude Dr. Králová. 

15. Členovia výboru a DR schválili žiadosť spoločnosti Seesame o záštitu nad projektom #Kto 
pomôže Slovensku, ktorý sa zameriava na psychologickú podporu pre zdravotníkov. 

16. Dr. Vašečková informovala o priebehu zasadnutia Dozornej rady Ligy za duševné zdravie, ktorej 
sa stala členkou ako nominantka SPsS. Členom výboru a DR SPsS zaslala zápisnicu zo zasadnutia. 

17. Prof. Wancata, prezident Rakúskej psychiatrickej spoločnosti ponúka bližšiu spoluprácu pri 
organizovaní kongresov – Dr. Vavrušová pošle podklady pre komunikáciu o bilaterálnej 
spolupráci. 

18. Výbor a DR schválili finančnú odmenu za mimoriadne autorské aktivity – vypracovanie analýzy 

a prehľady na tému: komunitná psychiatria na Slovensku pre potreby SPsS – pre doc. Izákovú, 

Dr. Breznoščákovú a Dr. Královú (príloha). Tiež schválili finančnú odmenu za administratívne 

práce pre SPsS pre pani Danu Lasičkovú za rok 2021 vo výške 200 Eur (netto). 

19. Termíny zasadnutí výboru a DR SPsS v 1. polroku 2022: 19.1., 16.2., 16.3., 20.4., 18.5., 
15.6.2022. 

20. Nasledujúce zasadnutie výboru a DR sa uskutoční dňa 19.1.2022 o 14:00 hod. telekonferenčnou 
formou. 

 



Zapísala: doc. Izáková 
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