
Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 15.6.2017 

Zápisnica č. 6/2017 

Miesto zasadnutia: 6. Konferencia biologickej psychiatrie, Kino Fontána, Piešťany 

 

Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Králová, Dr. Breznoščáková, Dr. Dragašek, Dr. Vašečková, Dr. Vavrušová, Dr. 

Grohol, Dr. Patarák 

Ospravedlnení: Doc. Dóci, Dr. André, Dr. Janík, Dr. Zelman, p. Lasičková 

 

Program: 

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

a. Dr. Izáková zaslala pozvaným zahraničným hosťom výzvu na zaslanie abstraktov – prof. Afzal 
Javed, prof. Cecile Hanon a Mykola Gnatovsky. 

b. Výbor prijal ponuku prednášky Dr. Hrindovej ako zástupkyne Sekcie sestier pracujúcich 
v psychiatrii a výbor opäť prerokoval jej požiadavku o redukciu konferenčného poplatku a 
schválil výšku registračného poplatku 50 €/osoba. 

c. Paralelná sekcia 17. ČSPZ bude prebiehať v Kine Mladosť na Hviezdoslavovom námestí. 

d. Výbor schválil miesto konania odborných diskusných večerov SPsS SLS v rámci podujatia. 

e. Zverejnená bude výzva na dodatočné prihlásenie e-posterov s konečným termínom 
31.08.2017 a ponechaním včasného registračného poplatku pre 1. autora e-posteru. 

f. Počas podujatia bude prebiehať výstava prác pacientov DS PK LFUK a UNB, Ligy za duševné 
zdravie a KDP LFUK a UNB. 

g. Dr. Izáková, Dr. Králová a Dr. Dúžek sa zúčastnili stretnutia so spoločnosťou Janssen ohľadom 
organizácie Okrúhleho stola počas 17. ČSPZ za účasti výboru SPsS SLS, pacientskych 
organizácií (Liga za duševné zdravie, ODOS a iné), MZ SR, výboru PS ČLS JEP a 
farmaceutických spoločností, ktorého zameranie by malo smerovať najmä k formulácií 
aktuálnych problémov psychiatrickej starostlivosti na Slovensku z pohľadu všetkých 
zúčastnených strán. 

2. Dr. Dragašek v spolupráci s doc. Kořínkovou a doc. Forgáčovou prisľúbil vypracovať Návrh 
inovácie platných minimálnych štandardov pre špecializačný odbor psychiatria, ktorý od SPsS SLS 
žiada MZ SR. 

3. Poľského psychiatrického zjazdu, Wisla, 7.-9.12.2017, sa zúčastnia Dr. Dragašek a Dr. Virčík. 

Dr. Dragašek je poverený zostaviť odborný blok a sprostredkovať komunikáciu s poľskou stranou. 
V prípade záujmu SPsS SLS podporí účasť členov výboru a aj 2 mladých psychiatrov cestovným 
grantom vo výške cestovných nákladov, ubytovanie a registračný poplatok pozvaným účastníkom 
hradí poľská strana. 

4. Dr. Izáková sa zúčastnila pracovného stretnutia na MZ SR, Sekcia zdravia, zameranom na prípravu 
návrhu Plánu realizácie úloh Národného programu duševného zdravia. Presadzované body: 
vzdelávanie praktických lekárov a pediatrov o duševnom zdraví a jeho poruchách, vytvorenie 
centier krízovej intervencie, psychohygiena pre lekárov. 

5. PhDr. Katarína Jandová, PhD., hlavná odborníčka pre psychológiu na návrh Dr. Izákovej, sa stala 
členkou Rady duševného zdravia MZ SR. 

6. Dr. Breznoščáková informovala výbor SPsS SLS o priebehu Projektu ŠDTP. Samotná realizácia 
projektu sa ešte nezačala. Konečný termín 15.7.2017 zatiaľ nebol zmenený. 



7. Výbor SPsS SLS schválil preplatenie cestovných nákladov do výšky 100€ pre doc. Dóciho ako 
hlavného odborniḱa pre oblast ̌ spolupraće s WHO Survey of institutions for adults with mental 
disabilities in the WHO European region – 2. faźa realizaćie, súvisiace s jeho pracovnou cestou. 

8. Dr. Izaḱova ́ sa obrátila listom vo veci zrusěnia niektoryćh nevhodnyćh indikacňyćh obmedzeni ́
antipsychotiḱ a antidepresiv́ na zdravotné poisťovne – VšZP, Dôvera, Union. 

9. Dr. Breznoščáková sa zúčastnila zasadnutia expertnej skupiny Európskej komisie pre mentálne 
zdravie (7. – 8. júna 2017) a konferencie o mentálnom zdraví – Compass Forum (8. – 9. júna 
2017). Pripraví a výboru SPsS SLS predloží správu o svojej účasti na podujatí. 

10. Dr. Izáková pripravila návrh termínov zasadnutia výboru v 2. polroku 2017: 

a. 13.9.2017, Bratislava 

b. 19.10.2017 počas 17. ČSPZ Bratislava 

c. 23.11.2017 počas XV. Psychofarmakologického sympózia, Smolenice 

d. 18.12.2017, Bratislava. 

11. Na Výbor SPsS SLS sa písomne obrátila Dr. Fabišíková so žiadosťou o pomoc pri riešení problému 
zrušenia celodenných vychádzok Soc. poisťovňou, žiada o odborné stanovisko. Dr. Izáková 
v danej veci osloví doc. Dóciho a následne vypracuje stanovisko SPsS SLS, ktoré mailovo 
spripomienkuje a následne schváli výbor SPsS SLS. Následne stanovisko zverejní na stránke 
spoločnosti a zašle Sociálnej poisťovni. Výbor vychádzky pacientov trpiacich depresiou považuje 
za terapeutické a sú súčasťou komplexného terapeutického plánu a psychosociálnej rehabilitácie. 
Depresívna porucha nie je somatickým ani prenosným ochorením, ktoré by si vyžadovalo pokoj 
na lôžku alebo izoláciu chorého. Niektoré pracovné aktivity chorých ako napr. práca v záhrade sú 
vítané. 

12. Výbor SPsS SLS schválil žiadosť prof. Borovského o spoluorganizáciu odborného podujatia Žena 
a hormóny, ktoré sa uskutoční 3.-4.11.2017 v Hoteli Patria Štrbské Pleso. 

13. Liga za duševné zdravie požiadala o podporu SPsS SLS ako svojho člena pri svojich aktivitách. Dr. 
Izáková napísala list, ktorým vyzýva členov k aktívnej spolupráci. Výbor odsúhlasil zverejnenie 
listu na stránke spoločnosti a jeho zaslanie mailom členom SPsS SLS. 

14. Dr. Izáková zašle stanovisko SPsS SLS k prístupu k agresívnemu pacientovi generálnemu 
riaditeľovi Sekcie zdravia MZ SR Dr. Laššánovi. Vypracovaním postupu sú poverení Dr. 
Breznoščáková a Dr. Zelman. 

15. SPsS SLS nominovala Dr. Izákovú ako svojho zástupcu pre voľby do výboru WPA, ktoré sa 
uskutočnia v Berlíne počas Kongresu WPA. 

16. SPsS SLS sa pripojila k výzve EPA „Action to invest in Mental Health research and 
implementation“. 

17. Dr. Izáková požiada pána Vydrnáka o grafické spracovanie návrhu pozvánky na XIII. SPZ v Žiline 
18. Dr. Dragašek oznámil, že Sekcia psychiatrov v špecializačnej príprave uhradila členský príspevok 

2017 pre EFPT. 
19. Výbor SPs SLS schválil žiadosť Dr. Dragaška za Sekciu psychiatrov v špecializačnej príprave o 

úhradu cestovného grantu v súvislosti s účasťou Dr. Virčíka na EFPT fóre. Výška grantu do 500 €. 
20. Sekcia psychiatrov v špecializačnej príprave na návrh Dr. Izákovej schválila návrh na zostavenie 

honorárneho výboru Sekcie, čo zrealizujú do konca roka 2017.  
21. Dr. Grohol oznámil, že počas 10. AT konferencie bude Sekcia drogových závislostí organizovať 

Okrúhly stôl na aktuálne (politické) témy adiktológie, súčasne na podujatie pozval členov výboru 
SPsS SLS. 

22. Výbor schválil účasť Dr. Dragaška na jesennom zasadnutí UEMS. 

23. Nasledujúce zasadnutie výboru bude 13.9.2017 o 14:00 hod. v Bratislave. 
 

Zapísali: Dr. Izáková, Dr. Králová 


