
Zasadnutie výboru a dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS  

dňa 14.04.2021 telekonferenčnou formou 

Zápisnica č. 5/2021 

 

Prítomní: doc. Izáková, Dr. Breznoščáková, Dr. Králová, Dr. Dragašek, Dr. Patarák, Dr. Režnáková, 
Dr. Valkučáková, Dr. Vašečková,  

Ospravedlnili sa: Dr. Dúžek, Dr. Turček, Dr. Vavrušová, Dr. Zelman, p. Lasičková 

 

Program: 

1. Výbor a DR SPsS diskutovali žiadosť Rady vlády pre duševné zdravie o pripomienkovanie 
návrhov štatútov výborov rady spolu s návrhmi štatútov. Zašleme pripomienky o doplnení 
ďalších odborníkov ako členov výborov – nevyhnutné je doplniť ďalších medicínskych 
odborníkov – t. j. zástupcov detských psychiatrov, špecialistov na medicínu drogových závislostí, 
neuropsychiatrov, ale aj všeobecných lekárov a pediatrov, u ktorých sa integruje zdravotná 
starostlivosť, a teda je dôležité, aby sa zúčastňovali tvorby rozhodnutí, v prípade výboru pre 
primárnu prevenciu aj zástupcov jednotlivých stupňov pedagogickej činnosti, ktorí reflektujú 
praktický aspekt. Po zapracovaní pripomienok výbor SPsS súhlasí s predloženými návrhmi. 

2. Výboru SPsS bola opätovne doručená výzva OddDZ MZ SR na pripomienkovanie zloženia 
pracovných skupín. 

SPsS odporúča ako prvú vypracovať reformu psychiatrickej starostlivosti, ktorej základ je nutné, 
aby vypracoval rezort zdravotníctva (zamestnanci MZ SR spolu s odborníkmi) a následne sa 
zriadil koordinačný orgán pre reformu zložený z expertov, zamestnancov MZ SR, zástupcov ZP 
a príp. ďalších konzultantov, a tiež vytvoril OPS, ktoré budú koordinovane pracovať na realizácii 
čiastkových reformných krokov. Hoci SPsS pozná zloženie a názvy v súčasnosti existujúcich OPS, 
chýba ich vzájomné prepojenie a koordinácia. Z tohto dôvodu nie je možné a ani zmysluplné, aby 
SPsS do vypracovania reformy psychiatrickej starostlivosti menila zloženie a zameranie 
existujúcich OPS, príp. vypracovala koncept ich fungovania. Namiesto toho SPsS odporúča 
postup ako je uvedený vyššie. Naďalej trváme na tom, aby sa MUDr. Michal Patarák, PhD. stal 
členom OPS pre ústavnú psychiatrickú starostlivosť, nakoľko v súčasnom zložení OPS nie je 
zástupca univerzitného pracoviska. Tiež do OPS pre vzdelávanie nominujeme MUDr. Jozef 
Dragaška, PhD. ako ďalšieho zástupcu SPsS, ktorý zastupuje SPsS na pozícii honorárneho 
sekretára Psychiatrickej sekcie UEMS. 

3. Spolupráca s OddDZ MZ SR: vzhľadom k tomu, že Dr. Zelman a Dr. Dúžek sa zo zasadnutia výboru 
ospravedlnili, preto ich požiadame, aby informácie o rokovaniach OPS a ich záveroch zaslali 
ostatným členom výboru mailom. Dňa 13.4.2021 zasadala pracovná skupina k téme 
posudkových lekárov, zúčastnila sa ho ako zástupca SPsS a KO pre psychiatriu MZ SR Dr. 
Breznoščáková (nominovaná doc. Izákovou, ktorá bola pozvaná, avšak z pracovných dôvodov sa 
zúčastniť nemohla). Priblížila obsah a a záver rokovania, že psychiatri z PS pripravia podklad 
navrhovaných zmien zákona 461/2003 príloha 4 – koordinátorom je zástupkyňa PS SLK Dr. 
Fabišíková. Zástupcom SPsS bude Dr. Breznoščáková. 

4. Dr. Breznoščáková referovala o priebehu diskusií k Plánu obnovy, ktorých sa z povereniach SPsS 
zúčastnila. 

5. Dr. Vašečková oboznámila výbor a DR SPsS o záveroch rokovania s ombudsmankou o 
riešení transrodovej problematiky. Stretnutia sa za SPsS zúčastnili aj Dr. Patarák a doc. Izáková. 
Tiež informovala o reakcii MZ SR na otvorený list, ktorý SPsS podporila. 



6. Pracovná skupina SPsS pracuje na aktualizácii Koncepcie odboru Psychiatria. 

7. Kreuje sa pracovná skupina zložená zo zástupcov WPA a SPsS k odporúčaniam optimalizácie 
psychiatrickej starostlivosti, koordinátorom je v tejto fáze doc. Izáková. 

8. Výbor SPsS a členovia DR súhlasia so žiadosťou spol. Gedeon Richter o odbornú garanciu pre 
webinár s názvom „Súčasné výzvy v manažmente schizofrénie“, ktorý sa bude konať 13.5.2021 
o 17:00. Sponzorom podujatia bude spoločnosť Gedeon Richer Slovakia, s.r.o. Technické 
zabezpečenie webináru zabezpečí FARMI – PROFI. Pozvaní prenášajúci: doc. Izáková, Dr. 
Dragašek a Dr. Korscog (v prílohe).  

9. Dr. Valkučáková referovala o priebehu a výsledkoch volieb do výboru EPA. 

10. Výbor a DR SPsS súhlasia s návrhom Dr. Valučákovej podporiť EPA 2021 Ambassadors Survey 
o starostlivosti o duševné zdravie. Link zverejníme na webovej stránke a upozornenie zašleme 
členom mailom.  

11. Nakoľko projekty ŠDTP a PvP zmenili garanta, stal sa ním prof. Payer, prepošleme mu našu 
žiadosť o zmenu spôsobu spolupráce na projekte preventívnych postupov z r. 2020, na ktorú 
sme doteraz nedostali žiadnu odpoveď a pripojíme informáciu o RVDZ, ktorej agendou by sa 
práve téma prevencie duševných porúch mala stať. Do konečného termínu (30.4.2021) pre 
poslanie štandardov pred zasadnutím Komisie MZ SR pre ŠDTP (15.5.2021) pošleme MZ SR 
vypracované a prepracované ŠDTP, zodpovedná Dr. Breznoščáková. 

12. SPsS odsúhlasila pre MZ SR obsah návrhu štandardného postupu „Komplexný manažment 
pacienta so závislosťou od alkoholu“ s pripomienkami, ktoré vzniesli členovia výboru. 

13. Výbor a DR SPsS súhlasia so žiadosťou o spoluprácu od OZ Slovenský pacient na príprave eBooku 
Depresia do edície Pacientska knižnica, zodpovedná Dr. Breznoščáková. 

14. SPsS spolu so spol. Seesame pripravujú talkshow z názvom BEZ DEPRESIE „Psychoterapia, lieky, 
alebo oboje?“, ktorá sa uskutoční 27.4.2021, podporia ju spol. Janssen a No more stigma. Za 
SPsS sa zúčastnia doc. Izáková a Dr. Kaščáková. Pozvánku zverejníme na webovej stránke 
a informáciu rozpošleme aj newsletterom. 

15. P. Rusinková, režisérka dokumentárnych edukačných filmov s psychiatrickou problematikou, 
ktorá už v minulosti spolupracovala pri tvorbe viacerých filmov so SPsS,	požiadala o odbornú 
radu pri realizácii plánovaného edukačného dokumentárneho filmu o gembleroch. Výbor 
možnosti spolupráce a financovania diskutoval, Dr. Patarák súhlasí stať sa garantom pre tvorbu 
filmu a s pani režisérkou prediskutuje možnosti realizácie vrátane financovania filmu. 

16. Výbor SPsS dostal pozvanie zapojiť sa aktívne do programu AT konferencie od predsedu Sekcie 
a organizátora podujatia Dr. Grohola. Výbor nominoval svojich dvoch členov – Dr. Pataráka a 
Dr. Turčeka, aby ho na podujatí oficiálne zastupovali. 

17. Výbor a DR SPsS odhlasovali (všetci zúčastnení hlasovali „ZA“), že XV. SPZ sa uskutoční 23. – 
25.6.2022 v Bratislave. Voľby do výboru a DR, ktoré by sa mali realizovať v roku 2022 prebehnú 
takým spôsobom, aby mali všetci členovia SPsS rovnakú možnosť hlasovať a neboli 
uprednostnení účastníci podujatia. Prípravu volieb a spôsob hlasovania zabezpečí DR SPsS. 

18. Výbor a DR navrhnú SLS udeliť osobnostiam českej a slovenskej psychiatrie na XIV. SPZ, XXIV. 
Kongres SLS a 19. ČSPZ ocenenia – čestné členstvo SPsS. 

19. SPsS podporila pozmeňovací návrh zmeny koncepcie kúpeľnej liečby postCOVID pacientov 
s psychickými ťažkosťami, aby bola plne hradená zo ZP. 

20. Doc. Izáková požiadala o zaslanie informácie členom SPsS o termíne Odborného minimum pre 
budúcich znalcov, ktoré organizuje ÚZČPP.	 



21. Dr. Dragašek oznámil, že v dňoch 16. a 17. 4.2021 sa uskutoční Jarné zasadnutie a Valné 
zhromaždenie Psychiatrickej sekcie UEMS - uskutoční sa virtuálne, bez tzv. "Visit day". 

22. Nasledujúce zasadnutie výboru a DR sa uskutoční dňa 12.5.2021 o 14:00 hod. telekonferenčnou 
formou. 

 

Zapísala: Dr. Izáková 


