
Zápisnica č. 8 
Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 25. 11. 2015 

 

Miesto zasadnutia: Psychiatrická klinika LFUK a UNB 

 

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

Ospravedlnení: Dr. Vavrušová, Dr. Grohol, Doc. Dóci, Dr. Janík 

 

Program:  

1. Ohľadom spolupráce na časopise Česká a slovenská psychiatrie oznámil Dr. Anders 
nové skutočnosti, ktoré sa dozvedel od vydavateľa, spoločnosti Galén. E-verzia časopisu 
môže byť pre predplatiteľov  spustená až od 01/2017. V prípade, že by každý člen SPsS 
SLS odoberal jedno číslo časopisu, náklady by predstavovali pre českú stranu 6350 Eur 
plus distribúcia zo strany SPsS SLS. Výbor navrhol v roku 2016 podporiť vydávanie 
časopisu sumou 3500 €, plus 50% redukcia predplatného pre členov spoločnosti, ktorí 
o to požiadajú (informáciu dostanú len prostredníctvom webu SPsS SLS), dvaja členovia 
výboru sa stanú členmi redakčnej rady časopisu, časopis vyhradí v každom čísle priestor 
pre oznamy SPsS SLS. Dr. Izáková bude komunikovať tento návrh s Dr. Andersom. 
Stretnutie výboru s Dr. Andersom a spoločnosťou Galén ako vydavateľom časopisu je 
plánované v čase XII. SPZ v Košiciach. 

2. Dr. Izáková poslala podnety Etickej komisii SPsS SLS, Dr. Patarák oznámil, že EK nie 
je ochotná pracovať v časovom strese, Dr. Izáková oznámila, že deadline pre 
vypracovanie stanoviska je 16.12.2015. Dr. Patarák sa pre pracovnú zaneprázdnenosť 
nezúčastní zasadnutia výboru v 12/2015, ale doručí výboru stanovisko EK. Dr. 
Vavrušová a Dr. Patarák pripravia na XII. SPZ prednášku o etických pravidlách 
v psychiatrii. 

3. Dr. Izáková (po dohode s Dr. Královou a Dr. Breznoščákovou) požiadala p. Lasičkovú 
o spoluprácu pri zadaní adries členov SPsS SLS do systému webovej stránky za 
jednorazovú odmenu (200 Eur). Pani Lasičková súhlasí. Výbor tento bod jednomyseľne 
odsúhlasil. 

4. Kalendár plánovaných akcií SPsS na rok 2016 – Dr. Králová zaslala informácie SLS 
predstaviteľom všetkých sekcií SPsS. Akcie plánujú Sekcia psychopatologická, 
psychofarmakologická, drogových závislostí, gerontopsychiatrická, sociálnej psychiatrie 
a psychoterapeutická. Sekcia psychiatrov v špecializačnej príprave prejavila záujem 
pripraviť svoju schôdzu v spolupráci s PK LFUK a UNB-Staré Mesto (ako jeden z jej 
seminárov v kalendárnom roku 2016). Dr. Izáková odkomunikuje túto možnosť s doc. 
Pečeňákom, prednostom kliniky. 

5. European Journal of Mental Health - článok o dejinách psychoterapie na 
Slovensku: Dr. Izáková oslovila doc. Morovicsovú, ktorá súhlasila. Doc. Heretik a prof. 
Heretik sú požiadaní o spoluautorstvo. Zatiaľ sa jednoznačne nevyjadrili. 



6. Účasť SPsS na WPA 2016 International Congress, Istanbul, Turecko, 6.-10.07.2016, 
s hlavnou témou: Integrating Clinical Community and Public Health in Psychiatry. Dr. 
Izáková sa zúčastní sympózia s názvom Intersectional Forum on the theme of “Public 
Mental Health”. K účasti ju vyzval Javed Afzal (Secretary for Sections of WPA). SPsS 
SLS pripraví blok v spolupráci s ČR a Maďarskom v priebehu nasledujúcich 2 týždňov. 

7. Výbor odsúhlasil termíny stretnutí na nasledujúci rok: 13.1. (Bratislava), 17.2. 
(Košice), 23.3. (Bratislava o 12:00), 20.4. (Bratislava), 18.5. (Bratislava) a 24.6. - na XII. 
SPZ (spoločný s PS ČLS JEP). 

8. Suplementum časopisu ADZ s abstraktami z AT konferencie bude hradené z finančných 
prostriedkov Sekcie drogových závislostí. 

9. Výbor vyzve Dr. Grohola, predsedu Sekcie drogových závislostí, aby sa zúčastnil 
zasadnutia výboru, kde prekomunikuje spoluprácu Sekcie s výborom SPsS SLS. 

10. Prebiehajú voľby do výborov sekcií – Psychoterapeutická, Biologická a Detskej 
a dorastovej psychiatrie. 

11. Informácie o XII. SPZ boli zverejnené na webe. SLS odoslala záväzné prihlášky na zjazd 
pre vystavovateľov a sponzorov. Výbor SPsS SLS súhlasí s viacerými hlavnými 
sponzormi. Vytvorí sa priestor pre sympóziá farmaceutických spoločností v rámci 
obedných prestávok, možná je aj spolupráca pri organizovaní plenárnych prednášok.  

12. Dr. Izáková a Dr. Janík pripravili pre WPA správu o fungovaní SPsS, ktorú Dr. Izáková 
zaslala do časopisu WPA.  

13. Dr. Izáková editovala publikáciu o závislostiach, ktorú dňa 18.11.2015 zaslala 
vydavateľovi. Farmaceutická spoločnosť Lundbeck prisľúbila publikácii plnú finančnú 
podporu. 

14. Dr. Izáková upozornila na možnosť prihlasovania abstraktov od 25.11. – 5.12.2015 na 
EPA Madrid, 12.-15.3.2016, kde bol podľa informácií EPA zo SR doteraz prihlásený 
jeden abstrakt. 

15. WPA požiadala Dr. Izákovú participovať na Ambassadors Programme pre WPA 
Congress Berlin 2017. SPsS SLS súhlasí s jej participáciou. 

16. UEMS požiadala o upresnenie dĺžky špecializačného štúdia v odbore psychiatria v SR. 
Komunikáciu vybaví Dr. Dragašek. Dr. Dragašek upozornil, že v januári 2016 je splatné 
členské našej spoločnosti do UEMS vo výške 235 €. Výbor odsúhlasil zaplatenie 
členského príspevku na nasledujúci rok. 

17. Dr. Dragašek plánuje pracovnú cestu na stretnutie UEMS v 04/2016 a Dr. 
Breznoščáková pracovnú cestu na stretnutie CPT v 03/2016, s čím výbor súhlasí. 

18. Dr. Králová listami oznámila hlavným riešiteľom pridelených vedeckých grantov SPsS 
SLS za rok 2015 výšku pridelenej sumy a číslo grantu. 

 

Zapísali: 

Dr. Králová 

Dr. Izáková 

 


