Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 18.5.2016
Zápisnica č. 5/2016
Miesto zasadnutia: Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava (Austria Trend Hotel Bratislava)
Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Králová, Dr. Breznoščáková, Dr. Dragašek, Dr. André, Dr. Janík, Dr.
Vašečková
Ospravedlnení: Dr. Vavrušová, Doc. Dóci, Dr. Zelman, Dr. Grohol, Dr. Patarák
Program:
1. XII. SPZ:
a. Výbor schválil definitívny program XII. SPZ. Umiestnenie sympózií sekcií, špeciálnych
sympózií a blokov varia bolo určené losovaním. Program bude umiestnený na stránke
spoločnosti a autori všetkých príspevkov budú vyzvaní na kontrolu svojich údajov.
b. Z prihlásených prednášok, ktoré sekcie nezaradili do svojich sympózií, sa vytvorili 4
bloky Varia a 2 sympóziá venované dvom osobnostiam slovenskej psychiatrie - prof.
Matulayovi a prof. Novotnému, ktorých výročia narodenia si v tomto roku
pripomíname. Všetky prihlásené práce boli akceptované, nebolo potrebné presunúť
príspevky prihlásené ako prednášky do sekcie posterov.
c. Počet prihlásených posterov umožňuje poskytnúť každému autorovi cca 5 minút na
osobnú prezentáciu, nie je to však povinnosť. Autori posterov budú vyzvaní, aby sa
vyjadrili, ak túto možnosť nevyužijú. Tie postery, ktoré nebudú na zjazde osobne
odprezentované sa nezúčastnia súťaže o najlepší poster.
d. Vzhľadom k tomu, že každý deň jeden z workshopov (vo štvrtok č. 1, v piatok č. 4) bude
mať neobmedzený prístup účastníkov, výbor odsúhlasil, že prihlasovanie na workshopy
s obmedzeným počtom účastníkov bude prebiehať až na mieste registrácie – vo štvrtok
od rána na workshopy č. 2 a 3 a v piatok od rána na workshopy č. 5 a 6.
e. Aktualizácia zoznamu pozvaných zahraničných hostí: prof. Falkai sa zjazdu nemôže
zúčastniť; výbor odsúhlasil úhradu ubytovania pre Prof. Češkovú.
2. Výbor odsúhlasil udelenie ocenení SPsS SLS, ktoré budú odovzdané na slávnostnom otvorení
zjazdu.
3. Výbor odsúhlasil poskytnutie finančného príspevku z prostriedkov SPsS SLS v sume 100 €
(registračný poplatok za krajinu) pre MUDr. Máriu Matisovú, ktorá je zaradená do programu
kontinuálneho vzdelávania v rámci EFPT a plánuje sa na vlastné náklady zúčastniť aj
tohtoročného fóra EFPT.
4. Výbor odsúhlasil poskytnutie mimoriadneho cestovného grantu - ako špeciálnej ceny pre člena
Sekcie psychiatrov v špecializačnej príprave, autora prednášky alebo posteru na zjazde v sume 500 € na účasť na 6th Young Psychiatrists Network Meeting-u, ktorý sa bude konať
tento rok v Grécku.
5. Ďalšie zasadnutie výboru SPsS SLS (spoločné zasadnutie s výborom PS ČLS JEP) sa uskutoční
24.06.2016 o 11:00 hod. v sále C hotela DoubleTree by Hilton v Košiciach v rámci XII. SPZ.
Zapísali:
Dr. Králová, Dr. Izáková

