
Zasadnutie výboru a dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS 

dňa 20.04.2022 telekonferenčnou formou 

Zápisnica 4/2022 

 

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

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

 

Program: 

1. Výbor SPsS schválil žiadosť Integra, o.z. o pridružené členstvo v SPsS. Doc. Izáková požiada JUDr. 
Mistríkovú o prípravu zmluvy v danej veci. 

2. Výbor PS ČLS JEP na žiadosť doc. Izákovej zaslal SPsS podporné stanovisko k poskytovaniu 
nepretržitej zdravotnej starostlivosti v detencii, ktoré bolo následne postúpené na OMPPS MZ 
SR pre pokračujúce rokovania o detencii. 

3. V roku 2022 boli pre edíciu Kapitoly modernej psychiatrie nominované práce: MUDr. Adam 
Nemček: Sociálne siete a psychické poruchy, MUDr. Monika Tarandová: Rodové rozdiely v 
klinickom obraze schizofrénie, MUDr. Lucia Hamráková: Črevná mikrobiota a depresia – spol. 
Lundbeck vydá v roku 2022 dve práce (krst sa plánuje pre jednu prácu na XV. Slovenskom 
psychiatrickom zjazde a druhú na XVII. Psychofarmakologickom sympóziu). Výbor hlasovaním 
vybral práce MUDr. Lucie Hamrákovej a MUDr. Moniky Tarandovej.  

4. Pomoc utečencom z Ukrajiny – update informácií je zverejňovaný na webovej stránke. SPsS 
pripravuje preklad série webinárov EPA projektu „Help the helpers“ do slovenského jazyka – 
zodpovedná Dr. Valkučáková. SPsS v prípade definovania účelu finančných prostriedkov je 
pripravená prispieť na účet EPA pre pomoc Ukrajine sumou 1000 Eur. 

5. Ukončilo sa zasielanie hlasov v jednokolových korešpondenčných voľbách do výboru a do DR 
sekcií – gerontopsychiatrická, biologickej psychiatrie – za volebné komisie Dr. Vašečková 
dohodne s Dr. Mistríkovou termín sčítavania hlasov.  

6. Konečný termín pre registráciu nominácií kandidátov do výboru a dozornej rady SPsS na volebné 
obdobie 25.06.2022 do 24.06.2026 bol predĺžený do 20.4.2022. 

7. Práca OPS pre reformu – členom OPS bola zaslaná výzva o potvrdenie ochoty naďalej 
spolupracovať na príprave štandardného operačného procesu pre komunitné psychiatrické 
zariadenia. Tým členom OPS, ktorí majú záujem o spoluprácu, boli zaslané pracovné materiály 
na preštudovanie, na online stretnutí 28.4. bude dohodnutý ďalší postup a rozdelia sa úlohy. 

8. Plk. MUDr. Radoslav Liščák, MPH, riaditeľ odboru zdravotnej starostlivosti Generálne 
riaditeľstvo ZVJS pozval zástupcov SPsS na spoločné stretnutie s predstaviteľmi ZVJS za účelom 
hľadania spoločného riešenia nepriaznivej situácie v Slovenskom väzenstve, poznačenej 
zvýšeným výskytom suicídií u väznených osôb, zúčastnia sa Dr. Zelman, Dr. Valkučáková, doc. 
Izáková, termín sa posunul zo zdravotných dôvodov na máj. 

9. Výbor per rollam schválil a odovzdal podklady pre dátovú reformu, ktoré vypracovali: Dr. Dúžek 
pre ambulantnú starostlivosť a Dr. Kalaš pre ústavnú psychiatrická starostlivosť.  

10. RNDr. Monika Trechová, prezidentka Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov 
navrhuje zmeny Zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme s 
cieľom rozšíriť Národné zdravotné registre o Národný register duševných ochorení. Výbor sa 
uzniesol, že v tejto veci bude konzultovať Mgr. Maliarovú. 



11. Doc. Izáková ako HO MZ pre psychiatriu pripravuje opätovné podanie žiadosti o skupinové 
povolenie neregistrovaného lieku pre Rivotril. Spoločnosť Cheplapharm pripravuje podklady k 
žiadosti. 

12. OZ Vagus zaslalo výboru SPsS žiadosť o spoluprácu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ich 
klientom – ľuďom bez domova. Pretože SPsS nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,  
nemôže žiadosti vyhovieť, členovia výboru a DR vzali žiadosť na vedomie. 

13. XV. SPZ:  

a. Spol. Lundbeck – požiadala o zmenu rámcového programu, navrhla presun času ich 
sympózia – organizačný výbor rámcový program upraví nasledovne: 10:45-11:30 
plenárna prednáška, 11:30-11:45 prestávka, 11:45-12:45 sympózium Lundbeck. 

b. Výbor navrhuje do Sekcie C vo voľných časoch pridať sympóziá Varia, prípadne 
individuálne prednášky podľa zamerania doplniť do menej obsadených sympózií sekcií. 

c. Do programu zjazdu dopĺňame do sekcie C Workshop pacientskych organizácií – 
v sobotu 10:15-11:45. 

14. Spolupráca s MZ SR: 

a. Situácia v detskej psychiatrii: reprofilizácia lôžok bola schválená 
(https://mzsr.sk/Clanok?deti-psychiatria-reprofilizacia). Mgr. B. Maliarová, PhD. 
pripravila právnu analýzu stavu a podklady pre MZ SR.  

b. Zriadenie neuropsychiatrických ambulancií bolo schválené MZ SR, avšak nebude mať 
vyčlenené diagnostické skupiny ani kompetencie nad rámec psychiatrie a neurológie. 

c. Voľby do výborov RVDZ prebehli opäť neúspešne, žiadny z kandidátov nebol schválený, 
bude sa realizovať zmena štatútu. 

d. ŠOP pre ochranné liečenia bol predstavený a diskutovaný na konferencii Detencia 
a ochranné liečenia, aktuálne je pripomienkovaný členmi SPsS (konečný termín 
20.4.2022), následne sa stretne OPS pre OL, zapracuje pripomienky, v ďalšom kroku 
bude materiál prerokovaný s MS SR a po finalizácii predložený na MZ SR. Doc. Izáková 
požiadala MZ SR o urgentné vymenovanie členov OPS za MS SR. 

e. Príprava projektu Cestovné granty pre podporu reformy pokračuje, finalizovať sa bude 
po realizácii prvého cestovného reformného grantu (04/2022, Terst), obsah budeme 
konzultovať s Dr. Protopopovou. 

f. OPS MZ SR pre OSN – program psychiatria bol schválený akreditačnou komisiou MZ SR 
– pripomienky k schválenému materiálu možno zaslať do 22.4.2022 (schválený materiál 
bol zaslaný členom výboru a DR SPsS). 

g. Odborné usmernenie MZ SR na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej 
starostlivosti pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby 
administratívne evidovaného v matrike bolo schválené gremiálnou poradou ministra 
a bude publikované vo Vestníku MZ SR.  

h. Zákon o psychologickej činnosti a PST: doc. Izáková požiadala o členstvo zástupcu SLS - 
Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Psychoterapeutickej sekcie a SLK v širšej OPS a v 
podskupine pre psychoterapiu pre prípravu zákona o psychologickej činnosti a 
psychoterapii MZ SR. Jej žiadosť podporili SLK aj Prezídium SLS. MZ SR žiadostiam 
vyhovelo. Po skompletizovaní budú nominácie zaslané na MZ SR. 

i. Výbor požiada MZ SR o prehodnotenie efektívnosti nastaveného systému ústavnej 
psychiatrickej starostlivosti počas pandémie COVID-19 v zmysle ukončenia 

https://mzsr.sk/Clanok?deti-psychiatria-reprofilizacia


reprofilizácie lôžok (t. j. „červených“ a „bielych“ psychiatrických oddelení) na základe 
analýzy aktuálnej pandemickej situácie. 

15. Nasledujúce zasadnutie výboru a DR sa uskutoční dňa 18.5.2022 o 14:00 hod. telekonferenčnou 
formou. 

 

Zapísali: doc. Izáková, Dr. Králová 
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