
Zasadnutie výboru a dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS  

dňa 17.06.2020 telekonferenčnou formou 

Zápisnica č. 6/2020 

 

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

Ospravedlnili sa: Dr. Dragašek, Dr. Patarák, Dr. Vavrušová, Dr. Zelman, p. Lasičková 

 

Program: 

1. Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. potvrdila svoju plenárnu prednášku na XIV. Slovenskom 
psychiatrickom zjazde v r. 2021. 

2. Prezídium Slovenskej lekárskej spoločnosti  sa uznieslo, že dňa 12.11.2020 sa uskutoční XXIV. 
kongres SLS s prednáškami na aktuálnu tému COVID19. Z tohto dôvodu sa mení poradové číslo 
Kongresu SLS, ktorý sa uskutoční spolu s XIV. SPZ a 19. ČSPZ v 9/2020, na XXV. 

3. Dr. Izáková v mene výboru SPsS zašle predsedom sekcií žiadosť, aby neplánovali svoje podujatia na 
jeseň 2021 kvôli organizácii zjazdu, kde budú mať všetky Sekcie svoje sympóziá. 

4. Dňa 10.06.2020 sa uskutočnilo Stretnutie expertov, ktoré technicky organizačne zabezpečila 
Agentúra KAMI. Výstup z podujatia sa sformuluje po ukončení vypĺňania dotazníka, ktorý je 
zverejnený na www.psychiatry.sk. V uzamknutej časti webovej stránky sú zverejnené aj prezentácie, 
ktoré odzneli počas podujatia. 

5. Dr. Izáková dňa 2.6.2020 odovzdala MZ SR aktualizáciu odporúčaní hlavného odborníka MZ SR pre 
manažment odboru psychiatria v ústavnej aj ambulantnej starostlivosti v čase ustupujúcej 
pandémie. Dokumenty boli zverejnené 16.6.2020 na webovej stránke MZ SR a tiež na 
www.psychiatry.sk ako Štandardný operačný postup pre psychiatriu počas pandémie  pre ústavnú 
a ambulantnú starostlivosť. Dokumenty prešli pripomienkovým a schvaľovacím procesom MZ SR. 

6. Dr. Dragašek v mene výboru SPsS požiadal SLS (p. Vician) o zaplatenie faktúry za členský príspevok 
UEMS v roku 2020 vo výške 461€ (2,50€/1 člen).  

7. Výbor SPsS dostal ponuku od spol. Janssen, ktorého edukačný grant SPsS už druhý rok čerpá na 
Stretnutia expertov, na organizáciu webinára k aktuálnym témam v psychiatrii, t. č. najmä 
k pripravovanej reforme v psychiatrii, s názvom „Reštart v psychiatrii na Slovensku“. Prednášať 
budú: Dr. Izáková, Dr. Z. Janíková, MUDr. Breznoščáková. Výbor schválil garanciu podujatia. 

8. Dr. Izáková prediskutovala návrh na organizáciu pravidelných webinárov s účasťou lekárov rôznych 
odborov so zástupcami spol. Servier . Dohodli sa na téme „Úloha lekárov-nepsychiatrov v oblasti 
duševného zdravia z pohľadu psychiatra a lekára-nepsychiatra“ so zameraním sa aj na otázky 
telemedicíny. Cieľom by mohlo byť spoločné vypracovanie ŠDTP pre telemedicínu. Dr. Dúžek 
navrhol k programu prizvať ako partnera k spolupráci aj zástupcu NCZI. 

9. SPsS podporuje výzvu EPA pre Taliansku psychiatrickú spoločnosť na poskytnutie primeraných 
zdrojov pre starostlivosť o duševné zdravie počas pandémie COVID-19. O vybavenie výbor požiada 
Dr. Vavrušovú, zástupcu SPsS v EPA. 

10. Šéfredaktorka Zdravotníckych novín požiadala Dr. Izákovú ako hlavnú odborníčku MZ SR pre 
psychiatriu o nomináciu 2 zástupcov psychiatrov do projektu TOP Lekár. Dr. Izáková sa s touto 
žiadosťou obrátila na členov výboru SPsS, ktorí navrhli nominovať Dr. Rosenbergerovú a Dr. Izákovú. 



11. Výbor a DR SPsS nemajú námietky k novelizácii stanov SLS. 

12. Sekcia sociálnej psychiatrie SPsS SLS oznámila výsledky volieb na obdobie 1.1.2020 - 31.12.2023. Dr. 
Izáková zverejnila výsledky volieb na webovej stránke. Zvoleným členom výboru a DR blahoželáme. 

13. Sekcia psychiatrov v špecializačnej príprave SPsS SLS oznámila výsledky volieb na obdobie 
01.01.2020 – 31.12.2023. Výbor vyzýva MUDr. Matisovú, aby najneskôr do konca júna 2020 
zorganizovala zasadnutie novozvoleného predsedníctva Sekcie, na ktorom bude zvolené 
predsedníctvo výboru a DR. Výsledky následne oznámia Dr. Izákovej, ktorá ich aktualizuje na 
webovej stránke. 

14. Výbor a DR diskutovali pravidlá prípravy Kalendára podujatí na nasledujúci rok, aby bola lepšie 
zabezpečená koordinácia jednotlivých podujatí SPsS v priebehu roka. Možnosti technického 
riešenia budú diskutované na nasledujúcom zasadnutí. 

15. Výbor SPsS schválil účasť Dr. Vašečkovej ako člena volebnej komisie SLS pre voľby do Prezídia SLS 
v 11/2020. 

16. Dr. Izáková informovala členov výboru o zmenách na MZ SR pre oblasť duševného zdravia – vzniká 
Odbor duševného zdravia, ktorého riaditeľom je MUDr. Peter Šomšák. Dr. Izáková ako prezidentka 
SPsS dostala pozvanie na stretnutie s ním 3.7.2020. Dr. Izáková vyzve mailom predsedov Sekcií SPsS 
k spolupráci pri príprave podkladov na toto stretnutie. 

17. Dr. Izáková sa 19.6.2020 zúčastní tlačovej konferencie, ktorú organizuje spol. Seesame na tému 
„Koronavírus zasiahol duševné zdravie mladých: hlásia viac depresií a úzkostí – prieskum SAV“, 
ktorej cieľom je upriamiť pozornosť spoločnosti na duševné zdravie v súčasnej náročnej situácii 
spojenej s COVID-19. 

18. Termíny zasadnutia výboru SPsS v druhom polroku 2020: 29.7., 9.9., 14.10., 11.11. a 16.12. (okrem 
decembrového zasadnutia, ostatné prebehnú telekonferenčne; decembrové zasadnutie sa 
uskutoční prezenčne v Bratislave) o 14:00. 

19. Nasledujúce zasadnutie výboru a DR sa uskutoční telekonferenčne v plánovanom termíne 
29.07.2020 o 14:00 hod. Dr. Izáková pošle členom výboru a DR vopred pozvánku. 

 

Zapísala: Dr. Izáková 


