
Zápisnica č. 7 
Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 22.10.2015 

 

Miesto zasadnutia: hotel Voroněž, Brno (v rámci 16. Česko-slovenského psychiatrického 
zjazdu)  

 

Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Breznoščáková, Dr. Králová, Doc. Dóci, Dr. Dragašek, Dr. Janík, 
Dr. Vašečková, Dr. Zelman, Dr. Patarák 

Ospravedlnení: Dr. André, Dr. Vavrušová, Dr. Grohol 

 

Program:  

A. Spoločné stretnutie výborov SPsS a Psychiatrickej spoločnosti ČLSJEP (ČPS) 

1. Na spoločnom zasadnutí sa výbory oboch spoločností dohodli na užšej spolupráci na 
časopise Česlá a slovenská psychiatrie, ktorý sa od nasledujúceho roku stane aj 
oficiálnym časopisom SPsS. SPsS bude predplácať časopis pre všetkých svojich členov 
v elektronickej podobe (prístup v zamknutej časti stránky pomocou prideleného kódu), 
záujemcovia o tlačenú verziu si ju budú objednávať individuálne. V časopise bude 
vyhradený priestor pre slovenské príspevky a  pre SPsS vyhradené miesto aj na 
uverejňovanie oznamov a skrátených správ zo zasadnutí výboru. Do redakčnej rady 
budú zaradení ďalší 2 členovia (z radov Výboru SPsS).    

2. Oba výbory sa dohodli na vzájomnej podpore Českých a Slovenských 
psychiatrických zjazdov v podobe frekventnejšej aktívnej účasti na prednáškach 
a vyzvaných prednáškach.  

3. Výbor ČPS prejavil záujem o spoluprácu pri vypracúvaní oficiálnych materiálov 
(napr. Metodických listov racionálnej farmakoterapie), pre tieto spoločné aktivity je však 
ešte potrebné vypracovať podmienky (iná legislatíva). 

4. Najbližšie spoločné stretnutie výborov SPsS a PS ČLS JEP sa uskutoční na 
Slovenskom psychiatrickom zjazde v Košiciach.  

 

B. Zasadnutie samotného výboru SPsS 

5. Výboru bola doručená informácia o neprijatí prednášky do programu schôdze Sekcie 
súdnej psychiatrie od prof. Heretika. Výbor sa dohodol, že vec predloží ako podnet na 
Etickú komisiu SPsS SLS a požiada ju o vyjadrenie sa, ale ajo vypracovanie pravidiel 
a postupu pri prihlasovaní a výbere jednotlivých príspevkov na podujatiach sekcií 
tak, aby išlo o transparentný proces. 

6. Ako ďalší podnet pre Etickú komisiu výbor predkladá žiadosť o vypracovanie pravidiel 
pre účasť farmaceutických spoločností na akciách SPsS. 

7. Dr. Izáková informovala členov výboru o zriadení novej webovej stránky, prostredníctvom 
ktorej bude možné komunikovať s členmi SPsS. Napriek opakovaným výzvam 
o poskytnutie e-mailovej adresy na akciách SPsS a na internetovej stránke sme 



doteraz získali len cca 250 adries. Opätovne budeme členov SPsS vyzývať na schôdzi 
Psychofarmakologickej sekcie v Smoleniciach a na schôdzi Gerontopsychiatrickej sekcie 
v Bratislave. Napriek súčasnému stavu sa výbor jednohlasne dohodol, že informácie 
jednotlivým členom SPsS  bude odteraz zasielať iba prostredníctvom internetu, nie 
papierovou poštou. Na zadanie mailových adries na stránku vedenie výboru zabezpečí 
externého pracovníka v rámci jednorazovej dohody o vykonaní práce.  

8. Do 20.11.2015 je potrebné hromadne poslať na SLS kalendár plánovaných akcií SPsS 
na rok 2016. Preto Dr. Králová bude do konca októbra posielať všetkým predsedom 
sekcií výzvu na nahlásenie akcií s deadlinom do 15.11.2015. Výbor jednohlasne schválil, 
že od r. 2016 bude  platiť pravidlo maximálne jednej akcie každej sekcie SPsS 
s celoslovenskou pôsobnosťou ročne, počet menších akcií obmedzený nebude.  

9. Prebehla tlačová konferencia k Medzinárodnému dňu duševného zdravia, ktorej sa 
zúčastnila Dr. Izáková ako prezident SPsS. Výstupy z tlačovej konferencie boli 
prezentované v médiách (RTVS, TA3, časopis Závislosti). 

10. Finančným darom na podporu činnostíSPsS prisľúbili prispieť spoločnosti Servier a Lilly.  

11. Prostredníctvom Doc. Škodáčka (člena Editorial Board-u) požiadal časopis European 
Journal of Mental Health o urýchlené spracovanie článku o dejinách psychoterapie 
na Slovensku. Výbor sa dohodol, že v tejto súvislosti osloví Doc. Morovicsovú a Doc. 
Heretika. Doc. Škodáček ponúka možnosť publikovania v tomto časopise aj pre iných 
autorov zo Slovenska. 

12. Na nasledujúcom stretnutí výboru členovia dohodnú prípadnú účasť SPsS na WPA 
2016 International Congress, Istanbul, Turecko, 6.-10.07.2016, s hlavnou témou: 
Integrating Clinical Community and Public Health in Psychiatry. Od organizačného 
výboru kongresu sme dostali výzvu na prihlásenie sympózia, kurzu, prípadne workshopu.  

13. Dr. Izáková do budúceho stretnutia výboru navrhne termíny stretnutí na nasledujúci rok.  

14. Dr. Izáková rokovala so šéfredaktorom časopisu Alkoholizmus a drogové 
závislostiDr. Turčekom, pretože časopis je doteraz v plnej miere financovaný zo strany 
SPsS, čo je v tejto miere vzhľadom k finančným možnostiam SPsS neúnosné. Dr. Turček 
oznámil, že zisťujú finančnú situáciu časopisu vo vydavateľstve Obzor. Na zasadnutí 
redakčnej rady sa dohodli, že majú záujem o to, aby sa ADZ stal časopisom Sekcie 
drogových závislostí. Súčasne žiadajú o finančnú podporu zo strany SPsS. Časopis už 
nebude plne hradený SPsS, budú sa podieľať aj koncoví odberatelia. Ak SPsS časopis 
finančne podporí, členovia SPsS budú mať zľavu z ceny. Výbor sa dohodol na podpore 
časopisu ADZ v maximálnej výške 1000 € ročne.  

15. Česko-slovenský psychiatrický zjazd sa bude organizovať každé 4 roky v Bratislave, 
vždy v októbri, prvýkrát v r. 2017. Záštitu nad podujatím bude mať spolu so SPsS aj 
Psychiatrická klinika LFUK a UN v Bratislave. Prednosta kliniky Doc. Pečeňák súhlasí.  

16. Prebieha Česko-slovenská výstava obrazov pacientov so schizofréniou s názvom 
Tvorba liečivo foyer divadla Nová scéna v Bratislave. Výstava potrvá do 31.11.2015.  
Vernisáže sa zúčastnili Dr. Izáková a Dr. Vašečková. Výstava je propagovaná na 
všetkých prebiehajúcich akciách SPsS.  

17. Prebehli korešpondenčné voľby do výborov sekcií – Sociálna, Psychoterapeutická 
a Psychiatrov v špecializačnej príprave. Dr. Izáková poslala všetkým doterajším 
predsedom týchto sekcií zápisnice z volieb a vyzvala ich v najbližšej dobe zorganizovať 



prvé stretnutia novozvolených výborov. Ďalšie sekcie, v ktorých by voľby v tomto roku 
prebehnúť mali: Doc. Forgáčová mailom oznámila Dr. Královej, že organizuje 
korešpondenčné voľby do Psychopatologickej sekcie. Dr. Izáková listom vyzve Dr. 
Vavrušovú zorganizovať voľby aj do Sekcie biologickej psychiatrie.  

18. Dr. Dragašek a Dr. Janík sú výborom poverení zostaviť finálny zoznam farmaceutických 
spoločností, ktoré oslovíme s prihláškami na zjazd.  

19. Dr. Izáková s Dr. Královou pripravili prihlášku na zjazd pre vystavovateľov 
a sponzorov, ktorú výbor jednohlasne schválil. Do konca októbra bude distribuovaná na 
adresy spoločností aj zverejnená na webovej stránke SPsS.  

20. Dr. Janík napísal pre WPA správu o jeho účasti na kongrese v Kochi v Indii, na ktorý 
získal fellowship vo výške 500 USD v podobe cestovného grantu (oprava oproti zápisnici 
č. 12). Výbor ho poveril spojiť správu o účasti na kongrese s krátkou správou a fungovaní 
SPsS. Dr. Izáková správu zašle do časopisu WPA.  

21. Výbor schválil preplatenie materiálov slúžiacich na propagáciu Slovenského 
psychiatrického zjazdu Dr. Izákovej vo výške 42,50 €. 

22. Dr. Turček sa vzdal editorstva publikácie o závislostiach, ktorá bola pripravovaná od r. 
2013. Vzhľadom na to, že väčšina kapitol je odovzdaná, výbor sa dohodol, že knižka 
bude vydaná pod záštitou spoločnosti, editorstvo prevezme Dr. Izáková, odovzdané 
kapitoly autori zrevidujú a neodovzdané autori pripravia v prvom novembrovom týždni, 
aby mohol byť materiál zaslaný recenzentom - Doc. Dóci a Dr. Zelman, ktorí súhlasia. 
Finančnú podporu na vydanie knihy prisľúbili spoločnosť Lundbeck a formou inzercie aj 
spoločnosti Zentiva a Lilly. 

23. Vedenie výboru, t.j. Dr. Breznoščáková, Dr. Králová a Dr. Izáková, zároveň členky 
vedeckého výboru 16. Česko-slovenského psychiatrického zjazdu, sa dohodlo, že p. 
Danielovi Pastirčákovi preplatí z finančných prostriedkov SPsS účastnícky poplatok vo 
výške 700 CZK, nakoľko išlo o vyzvanú prednášku v bloku Spiritualita a duševné zdravie. 

 

Zapísali: 

Dr. Králová 

Dr. Izáková 


