
Zápisnica č. 3 
Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 12.03. 2015 

 

Miesto zasadnutia: Seminárna miestnosť LF UPJŠ Košice 

 

Prítomní: Dr. Breznoščáková, Dr. Vavrušová, doc. Dóci, Dr. Grohol, Dr. Králová, Dr. André, 
Dr. Janík, Dr. Dragašek, Dr. Izáková 

Ospravedlnení: Dr. Zelman, Dr. Patarák, Dr. Vašečková 

 

Program:  

1. Členská základňa SPsS: SLS poskytla Dr. Breznoščákovej menný zoznam zoznamy 
členov jednotlivých sekcií a ich neplatičov. Boli diskutované uskutočnené 
korešpondenčné vočby v Psychoterapeutickej sekcii a otázka jej zrušenia, pričom výbor 
sa prikláňa k zachovaniu jej existencie a odporúča zamerať aktivity napr. aj na otázku 
denných psychiatrických stacionárov a pod. aj vzhľadom k tomu, že podobná sekcia 
existuje snáď v rámci každej národnej psychiatrickej spoločnosti.  

2. Aktualizácia členstva SPsS SLS v roku 2015: boli rozoslané šeky na zaplatenie 
členských príspevkov na rok 2015. 

3. Publikácie na web-stránke: Uverejnenie publikácií na webovej stránke SPsS SLS - 
publikácie Kapitol modernej psychiatrie budú uverejnené na webovej stránke len 
v podobe krátkej anotácie, resp. úvodu z publikácie a bude zverejnený link, na ktorom 
bude možné nájsť publikáciu in extenso. 

4. Životné jubileá:  

−  prof. MUDr. Petra Kukumberga, PhD. – Dr. Janík oznámil, že sformuloval text 
„zdravice“, ktorý poskytne predsedovi výboru SPsS. Výbor odsúhlasil udelenie pocty 
SPsS v podobe čestného členstva. 

−  doc. MUDr. Tatiany Čaplovej, CSc. - výbor odsúhlasil udelenie pocty SPsS v podobe 
čestného členstva. 

5. Ceny a granty SPsS SLS: Dr. Králová informovala výbor, že na ponuku dvoch 
cestovných grantov na EPA Viedeň reagovala iba jedna záujemkyňa, ktorá spĺňa všetky 
stanovené kritériá – MUDr. B. Mészáros Hideghéty. Výbor jej odsúhlasil udelenie 
cestovného grantu. 

6. Webová stránka: Bude predložený projekt o rozčlenení webovej stránky SPsS na časť 
verejne prístupnú a časť vyhradenú len pre členov SPsS. Verejne prístupná časť bude aj 
v anglickej verzii. 

Výbor sa pokúsi dohodnúť na SLS možnosť prihlasovania sa a odhlasovania sa zo 
sekcií aj online.  

7. Česko-slovenský psychiatrický zjazd: Na webe bude zverejnená informácia 
o prihlasovaní abstraktov spolu s dôležitými dátumami na webovej stránke SPsS. Výbor 



odsúhlasil ponuku 2 cestovných grantov pre záujemcov s aktívnou účasťou na zjazde, 
ktorá bude zverejnená na stránke.  

8. Vizitky pre členov výboru SPsS: - členovia výboru sa dohodli, že po prebehnutej voľbe 
predsedu výboru SPsSp. Lasičková aktualizuje text vizitiek a požiada o ich tlač SLS. 

9. Voľby výboru SPsS: Na úvod na návrh niekoľkých členov výboru sa celé doterajšie 
predsedníctvo výboru vzdalo svojich funkcií. Po krátkej diskusii výbor odsúhlasil 
existenciu len jedného podpredsedu a voľby verejnou formou. Nasledovala voľba 
predsedu, vedeckého sekretára a podpredsedu. Dr. Zelman hlasoval podľa dohody 
prostredníctvom sms do rúk člena dozornej rady.  

Výsledky volieb:  Do funkcie predsedu výboru SPsS bola zvolená Dr. Izáková. Do 
funkcie vedeckého sekretára výboru SPsS bola zvolená Dr. Králová.Do funkcie 
podpredsedu výboru SPsS bola zvolená Dr. Breznoščáková. 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 26. 4. 2015 v Novom Smokovci počas Jarnej 
vedecko-pracovnej schôdze. 

 

Zapísala:   Dr. Izáková, Dr. Králová 

Prepísala: D. Lasičková 


