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Kto pomôže psychiatrom vybudovať 38 
Psychosociálnych  centier - „stacionárov 
komunitného typu“ za 25 miliónov eur? 

MUDr. Tatiana Magová, psychiatrická ambulancia Bratislava



Vyhlásenie o konflikte záujmov autora

Forma finančného prepojenia Spoločnosť

Participácia na klinických štúdiách/firemnom grante

Nepeňažné plnenie (v zmysle zákona)

Prednášajúci

Akcionár

Konzultant/odborný poradca

Ostatné príjmy (špecifikovať)

x Nemám potenciálny konflikt záujmov

□ Deklarujem nasledujúci konflikt záujmov

Podľa UEMS (upravené v zmysle slovenskej legislatívy)



Reforma 
psychiatrickej 
starostlivosti v 

Slovenskej 
republike

Programové vyhlásenie vlády

Plán obnovy a odolnosti (POO) – komponent 12

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore 
psychiatria (Vestník Ministerstva zdravotníctva, 
december 2021)

Slovenská psychiatrická spoločnosť (SPS) Slovenskej 
lekárskej spoločnosti (SLS) ( www.psychiatry.sk )

http://www.psychiatry.sk/


Plán obnovy 
a odolnosti  
–
komponent 
12

Výber z investícií (pôvodné sumy a ciele):

37,5 milióna €: Detenčné psychiatrické zariadenie

24,8 milióna €: Vybudovanie Psychosociálnych centier

6,5 milióna €: Doplnenie siete Psychiatrických 
stacionárov

2,3 milóna €: Vybudovane špeciálnych centier pre 
pacientov s poruchami autistického spektra (PAS)

10,6 milóna €: Humanizácia oddelení

Iné investície: vzdelávacie programy, fond 
psychodiagnostických metód, obnova materiálno 
technického vybavenia



Nová 
koncepcia 
psychiatrickej 
starostlivosti-
nové 
(staronové) 
pojmy

• Ambulancia komunitnej psychiatrickej starostlivosti 
(AKPS)

• Psychiatrické stacionáre (dospelí, deti, závislosti) 

• Centrá krízovej intervencie (CKI)

• Zariadenia komunitnej psychiatrickej starostlivosti 
(ZKPS):

- AKPS

- terénny (mobilný) tím

- Psycho-sociálne centrum (môže byť aj 
samostané)

- súčasťou môže byť aj stacionár, CKI, 
psychiatrická ambulancia



Zmena pomenovania Psycho - sociálneho centra
(legislatívne dôvody)

Psychiatrický stacionár 
pre deti alebo dospelých

Psychiatrický stacionár 
komunitného typu pre 

deti alebo dospelých 
(pôvodné Psychosociálne 

centrum z POO)

Psychiatrický stacionár 
pre dospelých so 

zameraním na liečbu 
závislostí

Psychiatrický stacionár 
pre deti so zameraním na 

liečbu PPP

Psychiatrický stacionár 
pre deti so zameraním na 

liečbu PAS



Nestavia 
Ministerstvo, 
ale my....
...kto je to 
„my“?

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS)

(1 IČO)

- odborný garant: lekár psychiater

- vysporiadaný vzťah k pozemku a 
prípadne k už stojacej budove

PZS: nemocnica, ambulancia, Agentúra domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), ideálne vo 
forme neziskovej organizácie (napr. Občianske 
združenie) – spolupráca so 
samosprávnymi krajmi a/alebo 
obcami



Sumy z POO

I. balík: 6,5 milióna €        15 „klasických stacionárov“

(8 deti + 7 dospelí, vrátane PPP a

závislostí)

430 000 € / 1 stacionár „klasický“

II. balík: 2,3 milióna €         3 stacionáre PAS

770 000 € / 1stacionár PAS

III. balík: 24,8 milióna €      38 stacionárov komunitného typu 

(8 deti +  30 dospelí)

653 000 € / 1 stacionár „komunitný“



Minimálne 
materiálno technické 

vybavenie  a 
personálne 

zabezpečenie  -
Výnos MZ SR

PZ „komunitný stacionár pre dospelých“ – 40 
miest: psychiater + psychiatrická sestra + iný 
špecialista (spolu 3 plné pracovné miesta, 
minimálne úväzky 0,5)

PZ „komunitný stacionár pre deti“ – 24 miest: 
detto

Výnos je v pripomienkovaní – plánované 
schválenie 29.6.2022



Medicínsky, 
terénny a 
sociálny 
program

„In-house“: medicínsky program:    - psychiatrická ambulancia

- psychologická ambulancia

- psychiatrický stacionár

(1 člen tímu CPČ psychoterapia do 3 rokov)

„Outsource“ (alebo „In-house“): - terénne tímy (napr. ADOS)

- sociálne služby  

(získať Licenciu na poskytovanie sociálnych služieb alebo 
s poskytovateľom uzavrieť zmluvu)

Iné služby: závislosti, PAS- špeciálna pedagogika, edukačná činnosť, 
výskum, škola



Možnosť  
podnikania

• Dofinancovanie

• Prepojenie a služby pre verejnosť



Projekt

Termín odovzdania projektu – október 2022

(dokončenie stavby – do konca roka 2025)

Verejné obstarávanie

Pomoc s prípravou projektu zadarmo: 

- Zdravotnícka implementačná agentúra (ZIA):

k12stavby@zia-slovakia.sk

kontaktné osoby: Mgr. Katarína Bobáková, 

Ing. Samuel Koniar

- Oddelenie modernizácie psychiatrickej a psychologickej 
starostlivosti Sekcie zdravia

Ministerstva zdravotníctva SR (OMPPS MZ SR), 

vedúca Mgr. Zuzana Kuráňová

Zuzana.Kuranova@health.gov.sk

- Samosprávne kraje

- Vzorový projekt

mailto:k12stavby@zia-slovakia.sk
mailto:Zuzana.Kuranova@health.gov.sk


Financovanie 
fungovania 
stacionárov

zatiaľ cez poisťovne cez miestodni, 
snaha o 60-80 €/miestodeň

podmienky financovania by malo MZ 
SR zverejniť do 30.6.2022

v príprave projekt ZKPS z eurofondov –
aj financovanie fungovania na 5 rokov



Spolupráca (stážisti v Terste)



Ďakujem za pozornosť

Pozývam pokračovať v diskusii na blogu:

www.psychiatricka-reforma.sk

možnosť vytvoriť  si vo fóre vlastnú tému

http://www.psychiatricka-reforma.sk/

