
Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 13.09.2017 

Zápisnica č. 7/2017 

Miesto zasadnutia: Knižnica PK LFUK a UN Bratislava 

Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Králová, Dr. Breznoščáková, Dr. André, Dr. Dragašek, Dr. Janík, Dr. Vašečková, 

Dr. Zelman,  

Ospravedlnení: Doc. Dóci, Dr. Vavrušová, Dr. Grohol, Dr. Patarák p. Lasičková 

 

Program: 

1. 17. Česko-slovenský psychiatrický zjazd, 19. – 21. 10. 2017 v Bratislave:  

a. Prof. Cecile Hanon a Mykola Gnatovskyy oznámili, že sa podujatia nezúčastnia z pracovných 
dôvodov. 

b. Odborný diskusný večer dňa 20.10.2017 bude realizovaný na tému: Nový Zoznam 
zdravotníckych výkonov. 

c. Finančné záväzky, ktoré vyplývajú zo zmlúv, ktoré partneri 17. ČSPZ podpísali so Spoločnosťou 
Berlina musia byť uhradené už pred podujatím, najmä čo sa týka objednaného ubytovania 
a prenájmu priestorov v plnej výške.  

2. Začala sa realizovať 1. etapa projektu ŠDTP, konečný termín na odovzdanie je 8.10.2017. 

3. V júni 2017 sa Doc. Dóci vzdal účasti na WHO Survey of institutions for adults with mental 
disabilities in the WHO European region – 2. faźa realizaćie, namiesto neho sa ho zúčastnila Dr. 
Izáková. 

4. Zdravotné poisťovne – VšZP, Dôvera, Union v reakcii na list vo veci zrusěnia niektoryćh nevhodnyćh 
indikacňyćh obmedzeni ́ antipsychotiḱ a antidepresiv́ vyslovili negatívne stanovisko. Nemajú 
záujem vo veci konať, odporúčajú obrátiť sa na MZ SR alebo držiteľov rozhodnutí. 

5. Dr. Breznoščáková predložila správu zo zasadnutia expertnej skupiny Európskej komisie pre 
mentálne zdravie (7. – 8. júna 2017) a konferencii o mentálnom zdraví – Compass Forum (8. – 9. 
júna 2017). 

6. Výbor SPsS SLS zaslal odmietavé stanovisko k zrušeniu celodenných vychádzok Soc. poisťovni. 

7. Výbor v priebehu letných mesiacov schválil garanciu odbornému podujatiu, ktoré organizuje 
spoločnosť Angelini – 22.9.-23.9.2017, Hotel Chopok, názov: Nový pohľad na liečbu depresie. 

8. Výbor v priebehu letných mesiacov schválil garanciu odbornému podujatiu, ktoré organizuje 
spoločnosť Servier - 6. – 7. október 2017, Hotel LOMNICA, Tatranská Lomnica, názov: Liečba 
depresie – argumenty monoterapia verzus kombinácia. 

9. Dr. Izáková sa za SPsS SLS zúčastní tlačových konferencií organizovaných pri príležitosti Svetového 
dňa duševného zdravia. 

10. Prof. Žucha bude dňa 19.9.2017 uvedený do Dvorany slávy SLS. 

11. Dr. Izáková požiada členov výboru a dozornej rady SPsS SLS, ktorí sa zúčastnia AT konferencie 
v Bojniciach, aby sa zúčastnili Okrúhleho stola na aktuálne témy adiktológie a následne na 
zasadnutí výboru informovali o priebehu podujatia. 

12. Odborného podujatia Žena a hormóny, ktoré spoluorganizuje SPsS SLS sa zúčastnia Dr. Izáková 
a Dr. André. 

13. Dr. Breznoščáková a Dr. Izáková vstúpili do rokovania s MZ SR vo veci organizácie workshopu o 
mentálnom zdraví a well-being na návrh EU Compasu (Trimbos Institute). Predbežný termín je 



stanovený na 23.11.2017 pred XV. Psychofarmakologickým sympóziom v Smoleniciach, téma: 
Manažment agresívneho pacienta v SR. 

14. Dr. Breznoščáková, Dr. Zelman a Dr. Izáková iniciovali na MZ SR kroky smerujúce k zriadeniu 
špeciálnych bezpečnostných oddelení v rámci existujúcich psychiatrických zariadení a detenčného 
zariadenia. Za výbor SPsS SLS predložia návrh generálnym riaditeľom - Úrad pre riadenie 
podriadených organizácií MZ SR, Ing. B. Mrekaj a Sekcia zdravia, Dr. Laššán. 

15. Dr. Breznoščáková sa na návrh MZ SR ako členka expertnej skupiny Európskej komisie pre 
mentálne zdravie stala členkou Rady duševného zdravia. 

16. Výbor SPsS SLS nebude navrhovať nových konzultantov Úradu pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou, nakoľko odbor psychiatria je aktuálne dostatočne zastúpený. 

17. Dr. Izáková sa zúčastní pracovného stretnutia na MZ SR ohľadom problematiky pedopsychiatrie 
a špecializačného odboru sexuológia. 

18. Výbor SPsS SLS opätovne vyzve neplatičov členských poplatkov, aby ich uhradili, resp. v prípade, 
že nemajú záujem, ukončili svoje členstvo v SPsS SLS (z dôvodu, že im narastá dlh voči SLS). 

19. SLS požiadala výbor SPsS a Sekcie detskej a adolescentnej psychiatrie o nomináciu hlavného 
odborníka pre detskú psychiatriu. Dr. Izáková sa obrátila na Dr. Trebatickú, predsedníčku Sekcie. 

20. SLS zaslala výboru SPsS SLS žiadosť o zaslanie registračných formulárov do Kalendára odborných 
vedeckých, medicínskych a farmaceutických podujatí SLS na rok 2018. Dr. Králová rozošle mailom 
predsedom a vedeckým sekretárom Sekcií SPsS SLS požiadavku o prihlásenie podujatí. Informáciu 
spolu s formulárom a metodickými pokynmi zverejníme aj na webovej stránke spoločnosti. 
Konečný termín na zaslanie vyplnených registračných formulárov je 31.10.2017. 

21. Nasledujúce zasadnutie výboru bude 19.10.2017 o 12:15 hod. v Hoteli Carlton v Bratislave počas 
17. ČSPZ. 

 
Zapísali: Dr. Izáková, Dr. Králová 


