


Voľby výboru SPsS SLS

 jún 2014 – voľby nového výboru SPsS SLS

 predseda MUDr. Marek Zelman

 marec 2015 – predseda sa vzdal funkcie zo zdravotných 
dôvodov – nové voľby vo výbore:

 predseda: MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.

 podpredseda: MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.

 vedecký sekretár: MUDr. Mária Králová, CSc.



Kto sme?
 SPsS SLS 

• občianske združenie

• dobrovoľná a politicky nezávislá organizácia, združujúca medicínskych 
odborníkov z radov psychiatrov a príbuzných odborov 

 v roku 2015: 641 členov (164 dlžníkov - neplatiči členského 
poplatku)
• zhromaždenie členov - najvyšší orgán

• výbor - riadiaci a výkonný orgán

• 10 odborných sekcií s vlastnými výbormi

• Etická komisia pri výbore SPsS SLS 

 predseda: MUDr. Patarák

 členovia: MUDr. Caisová, MUDr. Moravčík, 

Doc. Pečeňák, MUDr. Vavrušová



Kam smerujeme?
 Hlavný cieľ: podpora kontinuálneho vzdelávania v odbore 

(nie nóvum, ale nadviazanie na prácu predchádzajúceho výboru )

 prednášky (aj interaktívne)

 workshopy

 podpora mobilitných, vedeckých a publikačných grantov

 podpora fungovania a práce jednotlivých sekcií

 ocenenie dosiahnutých úspechov

 podpora spolupráce s inými odbornými spoločnosťami 
(integrácia v medzinárodnej psychiatrii, ale aj v rámci iných 
medicínskych odborov)



Súčasť svetovej psychiatrie

 EPA

 WPA

 UEMS

 EFPT

 Young Psychiatrists Network

 APA

 PS ČLS JEP

 iné odborné spoločnosti



Čo v súčasnosti riešime?

 medzinárodná spolupráca s odbornými spoločnosťami

 vnútroštátna politika (MZ SR, legislatíva, atď.)

 vnútroodborová politika – (z pohľadu špecializačného štúdia 
a ďalšieho vzdelávania, z pohľadu SLS, spolupráca s inými 
odbornými spoločnosťami, kontakt so SLK, atď.)

 podpora vedeckej a publikačnej činnosti slovenských 
psychiatrov, výmenné pobyty

 webová stránka

 organizácia odborných podujatí SPsS

 vypracovanie algoritmov pre liečbu

 voľby do sekcií

 financovanie aktivít SPsS SLS



Česká a slovenská psychiatrie

 zrušenie podpory časopisu pre rok 2015 zo strany SPsS 
SLS – finančná náročnosť (časopis, poštovné, balné)

 možnosť osobného odberu prostredníctvom internetovej 
stránky  www.predplatne.sk (predplatné 27,60 €)

 čaká nás rozhodnutie, čo ďalej?

Časopis Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS

http://www.predplatne.sk
http://www.cspsychiatr.cz/cislo_akt.php?cis=77


Výber časopisu SPsS SLS

 Alkoholizmus a drogové závislosti

 Česká a slovenská psychiatrie

 Psychiatria pre prax

 Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika

 Aká má byť dostupnosť? (pre členov elektronicky –
automaticky po zaplatení členského príspevku?)



www.psychiatry.sk

 zmeny na stránke
 aj anglická verzia

 uzamknutie časti stránky – dostupnosť len pre členov SPsS
SLS – každoročná aktualizácia podľa platby členského 
príspevku

 prihlasovanie na stránku pomocou hesla

 šírenie informácií – rýchla dostupnosť, pripomienky akcií a 
ich deadlinov, lacnejšie

 diskusné fóra

 prístup k viacerým odborným informáciám

 nevyhnutné získať mailové adresy všetkých členov!



XII. Slovenský psychiatrický zjazd

 23. - 25. jún 2016, Hotel DoubleTree by Hilton Košice

 prednášky – súťaž o najlepšiu pôvodnú vedeckú prednášku 

 postery – súťaž o najlepší poster

 workshopy

 Záštita EPA a WPA

 Upozornenie: nová legislatíva, nové pravidlá



Česko – slovenský 
psychiatrický zjazd

 podpora 16. ČSPZ, 21. – 24.10.2015, Brno

 nevyužité 2 cestovné granty

 organizácia 17. ČSPZ, október 2017, Bratislava

 frekvencia každé dva roky

 striedanie sa organizácie českej a slovenskej strany, miesta 
konania Brno - Bratislava



SLS - SLK a kredity SACCME

Stanovisko SLS – JUDr. M.Mistríková, právnik riaditeľstva SLS

SLK uznáva kredity, ktoré prideľuje SACCME v zmysle platnej vyhlášky
MZ SR č. 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V praxi - účastník podujatia zašle SLK potvrdenie o účasti, kde je uvedený aj počet kreditov
a SLK mu tieto kredity zapíše.

Stanovisko SLK - Daniela Resutíková - riaditeľka sekretariátu SLK

Prezídium SLK na rokovaní 10.2.2015 schválilo, že sa budú uznávať
pridelené kredity všetkým organizátorom podujatí v zmysle zákona
578/2004 Z. z.

Každý lekár si tieto podujatia musí sám zapísať do svojho konta na webovom sídle SLK
www.lekom.sk. Pridané kredity budú následne posúdené kontrolórmi SLK pri kontrole
vzdelávania.



Poďakovanie patrí Past Prezidentke MUDr. Lívii Vavrušovej, PhD. 
a každému členovi predchádzajúcemu výboru, na ktorých prácu 

nadväzujeme a snažíme sa ju ďalej rozvíjať.



Ďakujeme za pozornosť 
a 

prosíme Vás o aktívnu a 
konštruktívnu spoluprácu!


