
Zasadnutie výboru a dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS  

dňa 29.07.2020 telekonferenčnou formou 

Zápisnica č. 7/2020 

 

Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Breznoščáková, Dr. Králová, Dr. Dúžek, Dr. Valkučáková, Dr. Vašečková, 
Dr. Vavrušová, Dr. Zelman 

Ospravedlnili sa: Dr. Dragašek, Dr. Patarák, Dr. Režnáková, Dr. Turček, p. Lasičková 

 

Program: 

1. Spol. Janssen a SLS požiadali SPsS o informovanie jej členov, že začiatkom augusta im bude zo SLS 
doručená zásielka materiálov k Risk management plánu pre esketamín. Oboznámenie sa s týmito 
materiálmi, potvrdenie ich prijatia podpísaním Potvrdenia o prevzatí edukačných materiálov a 
zaslanie podpísaného potvrdenia je podmienkou zaradenia do Zoznamu lekárov, ktorí sú oprávnení 
predpisovať liek. Ide o povinnosť, ktorú pri registrácii žiada od spol. Janssen ŠUKL. Tento krok 
v registrácii nie je možné vynechať. Preto Janssen žiada o súhlas so zaslaním SPsS (po dohode 
o postupe so SLS) a tiež žiada o elektronické zaslanie informácie už vopred členom SPsS, aby sa 
minimalizovalo riziko nespokojnosti. Výbor SPsS sa rozhodol žiadosti vyhovieť. Dr. Izáková členom 
SPsS mailom zašle informáciu o zaslaní zásielky. 

2. Vzhľadom k zriadeniu Oddelenia duševného zdravia na MZ SR je potrebné aktívnejšie pracovať na 
koncepte reforme v psychiatrii. Výbor a DR SPsS budú aktívne spolupracovať na príprave reformy 
v psychiatrii a poverujú Dr. Izákovú, príp. ňou nominovaného člena výboru a DR, aby v ich mene 
komunikovala s ODZ. 

3. Zriadené boli dve OPS – pre psychiatriu a detskú psychiatriu. Na rokovaní OPS pre psychiatriu (Dr. 
Izáková, Dr. Breznoščáková, Dr. Králová, doc. Ondrejka, Dr. Valkučáková, Dr. Vašečková, Dr. Zelman, 
dr. Okruhlica, dr. Jandová) s riaditeľom ODZ bolo dohodnuté, že oslovíme členov SPsS ohľadne 
záujmu o spoluprácu na reforme: prostredníctvom mailu a informácie na webovej stránke oslovíme 
všetkých ohľadne záujmu o spoluprácu na reforme a požiadame ich o špecifikáciu predstavy ich 
spolupráce a tých, ktorí sa už v minulosti k spolupráci prihlásili (účastníci Stretnutí expertov), 
oslovíme ohľadne rozdelenia sa do vzniknutých OPS (t. č. sú vytvorené OPS pre CDZ a komunitnú 
psychiatriu, Forenzná OPS, OPS pre obmedzovacie prostriedky, OPS pre vzdelávanie – psychiatria, 
psychoterapia). 

4. Plánuje sa Stretnutie expertov II dňa 09.09.2020 o 13:30 hod. v Bratislave (forma kombinovaná – 
prezenčná aj telekonferenčná). Pozveme experta na komunitnú psychiatriu z Rakúska, Nemecka, 
príp. Belgicka a Holandska (oslovíme prof. Fleischhackera a prof. Falkaia), zodpovedné Dr. 
Vašečková a Dr. Valkučáková. 

5. MZ SR mení prístup k ŠDTP na prípravu Štandardných operačných postupov pre psychiatriu. ODZ 
požiadala členov OPS PSYCHIATRIA 2 o prípravu 5 ŠOP pre odvrátiteľné úmrtia. OPS sa dohodla 
pripraviť: Agresívny pacient, Suicidálny pacient, Delirantný stav, Akútny psychotický stav, Akútna 
intoxikácia psychoaktívnou látkou s poruchami správania (príp. vedomia), Ambulantná ochranná 
liečba – PAL, PTX, PSY (pozn. Rokovanie na MS SR – ODZ, Dr. Zelman, Dr. Izáková). 

6. ŠDTP vypracované OPS pre klinickú psychológiu: napriek opakovaným, asi 1,5 roka trvajúcim 
námietkam a prísľubom riešení zo strany OPS pre ŠDTP v psychiatrii, bolo vypracovaných niekoľko 
ŠDTP OPS pre klinickú psychológiu s identickým alebo skoro identickým názvom ako ŠDTP 
vypracovaných OPS pre psychiatriu (t. j. duplicitne na rovnakú diagnózu). Výbor je toho názoru, že 
OPS pre psychiatriu II nemá pripomienkovať predložený štandard do vyjasnenia kompetencií 
psychológov. Nakoľko diagnostika a liečba duševných porúch sú v kompetencii medicínskych 



špecialistov - psychiatrov, je potrebné presne definovať (aj s legislatívnou oporou) úlohu 
a kompetencie iných medicínskych odborníkov a psychológov v nej. Dr. Izáková osloví so žiadosťou 
SLK aj MZ SR.  

7. Dr. Valkučáková aktívne reprezentovala SPsS na webinári Národných psychiatrických spoločností 
a EPA: NPAs and EPA during COVID-19 pandemic: experiences, lessons and proposals for the future 
(v prílohe) a zúčastnila sa aj webinára MEP Alliance for Mental Health ‘Learning from the impact of 
COVID-19 measures: finding the balance between physical and mental health’, organizovaného 
GAMIAN-Europe a EPA (15.07.2020). 

8. Dr. Vavrušová sa zúčastnila General Assembly EPA. 

9. Dr. Vavrušová požiadala o zverejnenie informácie o VIII. Konferencii o biologickej psychiatrii, 24.-
26.06.2021, Kino Fontána Piešťany, na webovej stránke a jej rozposlanie členom SPsS. Dr. Izáková 
informácii zverejnila na webe, hromadný mail rozpošle v 09/2020. 

10. Sekcia psychiatrov v špecializačnej príprave 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. 

11. Prof. Breza, prezident SLS, oznámil Dr. Izákovej, že dekan LF SZU, doc. MUDr. Martin Gajdoš, udelil 
súhlas so začatím prípravy akreditačného spisu zo špecializačného odboru Sexuológia. Poverená 
prípravu koordinovať za SPsS je Dr. Vašečková. 

12. SLS oznámila SPsS, že 10.11.2020 o 13:30 sa počas korešpondenčného Volebného zjazdu delegátov 
uskutočnia voľby do Prezídia SLS a do Dozornej rady SLS na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie 
(01/2021 – 12/2024) korešpondenčným spôsobom a žiada o predloženie návrhu  jedného  kandidáta  
do Prezídia SLS a jedného kandidáta do Dozornej rady SLS – poštou alebo elektronicky do 10.09.2020 
(príloha). Výbor nominuje kandidáta a získa jeho súhlas. Zároveň SLS žiada o zaslanie mena a 
priezviska delegáta zjazdu, ktorého zvolil výbor SPsS. Delegátovi volebného zjazdu sa budú zasielať 
hlasovacie lístky, materiál a novelizované Stanovy a vnútorné predpisy. 

13. Výbor SPsS nemá pripomienky k materiálu, ktorý zaslala SLS na medzirezortné pripomienkové 
konanie: LP/2020/288 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom 
poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; LP/2020/289 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných  poisťovniach, dohľade na zdravotnou starostlivosťou a o 
zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 
576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Konečný termín na zaslanie pripomienok je 10.08.2020. LP/2020/285 - návrh 
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov - do 07.08.2020. 

14. Výbor SPsS neprijal ponuku od Vydavateľstva Galén na vydanie slovenskej verzie publikácie, ktorej 
vydanie pripravujú od Radkina Honzáka EMOCE. 

15. Výbor SPsS nemá pripomienky k materiálu WPA Implementing Alternatives to Coercion in Mental 
Health Care. 

16. MZ SR vydalo v Newsletter ŠDTP informáciu o ŠOP pre nedobrovoľnú hospitalizáciu na psychiatrii. 

17. Dr. Klenovský, riaditeľ LDN oznámil, že školenie pracovníkov Linky dôvery Nezábudka sa presunulo 
z 9/2020 na 05.11.2020. Dr. Izáková informáciu preposlala Dr. Dúžekovi, ktorý pripravuje program 
a zmenu termínu akceptuje. 

18. Dr. Fabišíková (PS SLK) zaslala výboru SPsS žiadosť o vyjadrenie k pripravovaným zmenám v MKCH 
10 s účinnosťou od 01.01.2021 (konečný termín 03.08.2020). Výbor nemá k zaslanému materiálu 
pripomienky, netýka sa psychiatrie. 



19. MZ SR uverejnilo na svojej stránke rozhodnutie z 14.07.2020, ktorým sa v zozname 
kategorizovaných liekov zrušuje indikačné obmedzenie referenčných skupín N06AX12 Bupropión 
p.o. predĺžené uvoľňovanie 150 mg, N06AX12 Bupropión p.o. predĺžené uvoľňovanie 300 mg, 
N06AB10 Escitalopram p.o. 5 mg, N06AB10 Escitalopram p.o. 10 mg, N06AB10 Escitalopram p.o. 15 
mg, N06AB10 Escitalopram p.o. 20 mg, N06AX22 Agomelatín p.o. 25 mg, N06AX21 Duloxetín p.o. 
30 mg, N06AX21 Duloxetín p.o. 60 mg. 

20. Spol. Vipharm Slovakia požiadal SPsS o súhlas s uvedením loga SPsS na ich licencovanom videu, 
ktoré obsahuje problematiku Alzheimerovej demencie zameranú na postupný progres ochorenia, 
nutnosť participácie rodiny, ošetrovateľov a okolia pacienta. Členovia výboru sa s videom 
oboznámili a rozhodli sa nesúhlasiť s uverejnením loga z dôvodu, že materiál nezodpovedá 
aktuálnym odborným poznatkom a dobrej praxi na Slovensku. 

21. Dr. Izáková požiada SLS o realizáciu platby za ročný prístup pre telekonferencie cez aplikáciu Zoom 
v rozsahu pre výbor a DR. 

22. Nasledujúce zasadnutie výboru a DR sa uskutoční telekonferenčne v plánovanom termíne 
09.09.2020 o 12:00 hod., nasledovať bude Stretnutie expertov II/2020. 

 

Zapísala: Dr. Izáková 


