
Zápisnica č. 15 
Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 16.12.2015 

 

Miesto zasadnutia: Psychiatrická klinika LFUK a UNB 

Prítomní:Dr. Izáková, Dr. Breznoščáková, Dr. Králová, Dr. André, Dr. Dragašek, Dr. Janík, 
Dr. Vašečková, Dr. Vavrušová, p. Lasičková 

Ospravedlnení: Doc. Dóci, Dr. Zelman, Dr. Patarák, Dr. Grohol 

 

Program:  

1. Časopis Česká a slovenská psychiatrie: SPsS SLS zabezpečila finančnú podporu 
časopisu na rok 2016. Spoločnosť Lundbeck Slovensko plánuje uverejniťv budúcom roku 
v časopise inzerciu. V budúcom roku oslovíme aj ďalšie farmaceutické spoločnosti so 
žiadosťou o inzerciu v tomto časopise. 

Dr. Anders zabezpečí v časopise priestor pre príspevky zo SR a informácie zo strany 
SPsS SLS. Na našej webovej stránke je uverejnená kampaň pre predplatiteľov, v ktorej 
sa ponúkapre členov našej spoločnosti 50% redukcia predplatného. Prihlásiť sa je 
potrebné najneskôr do 30.01.2016. Následne Dr. Izáková zašle do vydavateľstva Galén 
zoznam predplatiteľov. LK Permanent, ktorá zabezpečuje distribúciu časopisu v SR ich 
bude mailom kontaktovať s ďalšími pokynmi.  

Výbor SPsS SLS navrhuje do redakčnej rady časopisu dvoch nových členov: Dr. Izákovú 
a Dr. Breznoščákovú. 

2. Etická komisia zaslala výboru SPsS SLS svoje stanoviská. 

Dr. Izáková zašle stanovisko EK, týkajúce sa Sekcie súdnej psychiatrie prof. Heretikovi, 
ktorý sa na SPsS s podnetom obrátil. Dr. Vavrušová a Dr. Patarák pripravia na XII. SPZ 
prednášku o etických pravidlách v psychiatrii. Dr. Vavrušová a Dr. Patarák súhlasia. 
Stanoviská EK sa budú zverejňovať na stránke spoločnosti.  

3. Dr. Izákovápožiadala o vypracovanie manuálu k administrácii webovej stránky 
spoločnosti Atypic, spol. s r.o, ktorá stránku realizovala. Doba dodania je 7 dní. Následne 
podľa manuálu p. Lasičková začne vkladať do systému adresy členov a rozposielať maily 
s heslami. 

4. European Journal of Mental Health - článok o dejinách psychoterapie na 
Slovensku: Vytvoril sa pracovný kolektív - doc. Morovicsová, prof. Heretik, doc. 
Škodáček a doc. Heretik - v januári 2016 začnú spoločne pripravovať vyžiadaný článok. 

5. Účasť SPsS na WPA 2016 International Congress, Istanbul, Turecko, 6.-10.07.2016: 
nepodarilo sa zorganizovať blok. Spoločnosť bola vyzvaná prof. Peykanom Gokalpom 
(past president&current EC member Turkish Neuropsychiatric Society) prihlásiť krátku 
prezentáciu na tému Mental Health Panorama / Issues in our country. Dr. Breznoščáková 
súhlasila, že prezentáciu pripraví. Dr. Králová prihlásila poster. Dr. Izáková sa zúčastní 
sympózia v rámci Sekcie Urban Mental Health. 



6. Vzhľadom k zmenám v pláne akcií SPsS došlo k zmenám termínov stretnutí výboru v 
nasledujúcom roku: 13.1. (Bratislava), 17.2. (Košice), 23.3. (Bratislava o 12:00), 20.4. 
(Bratislava), 18.5.(Bratislava) a 24.6. - na zjazde v Košiciach (spoločný s PS ČLS JEP). 

7. SPsS SLS obdržala záväzné prihlášky na zjazdpre vystavovateľov a sponzorov. Výbor 
SPsS SLS pripraví pre vystavovateľov a sponzorov „Usmernenie“, aby v čase konania 
zjazdu neorganizovali svoje aktivity tak, že budú rešpektovať odborný a časový program 
zjazdu. 

8. EPA Itinerant course programe 2016: SPsS SLS dostala ponuku od EPA na 
zorganizovanie kurzu zastrešeného EPA v SR. Do 05.01.2016 je potrebné sa prihlásiť. 
Možné je získať štipendium. Výbor sa dohodol, že by sa kurz na vhodnú tému mohol 
uskutočniť pod záštitou Gerontopsychiatrickej sekcie v čase konania jej vedecko-
pracovnej schôdze. Dr. Králová a výbor GpS SPsS zvážia, či požiadajú EPA 
o štipendium. 

9. XII. SPZ  
a. Na EPA sympóziuúčasť prisľúbili prof. Gaebel a prof. Falkai. 
b. SPsS SLS pozve prof. Javeda Afzala – vedeckého sekretára pre sekcie WPA - na 

XII. SPZ v Košiciach. Požiada ho o prednášku.  
c. V januári sa zasadnutia výboru SPsS SLS zúčastní aj p. Kamenická, spol. KAMI, 

aby sa dohodol ďalší postup pri organizácii zjazdu. 
d. Letáky – 1. informácia o XII. SPZ – SPsS SLS zašle všetkým svojím členom 

(spolu s časopisom ADZ) a všetkým farmaceutickým spoločnostiam, ktorých 
zoznam pripravili Dr. Dragašek a Dr. Janík. 

e. Abstrakty zo zjazdu budú uverejnené na USB kľúči aj v časopise Psychiatria pre 
prax. 

10. Spoločnosť Typocon s. r.o. zabezpečí grafické práce a prípravu edukačných materiálov 
z publikácie „Príručka pre ďalší rozvoj mladých lekárov“ (budú využité v rámci XII. 
Slovenského psychiatrického zjazdu. 

11. Výbor SPsS SLS schválil žiadosti o garanciu podujatí: 

a. Trazodón – multifunkčný liek – multifunkčná liečba / Trazodone – Multifunctional 
Medication for Psychiatric Disorders, 5.-6.02.2016, Starý Smokovec, odborný 
garant doc. J. Pečeňák, CSc., organizátor: spol. Angelini Pharma SR 

b. Tri pohľady do psychiatrie, 18.-19.03.2016, odborný garant doc. J. Pečeňák, 
CSc., organizátor: spol. Lundbeck Slovensko 

12. Aktualizáciudomácich a zahraničných akcií v roku 2016 zabezpečia Dr. Králová (domáce 
podujatia) a Dr. Vavrušová (zahraničné akcie). 

13. Výbor poverí doc. Dóciho o spoluprácu pri vytváraní nového dokumentu EPA, ktorý 
nadväzuje na zelený a biely dokument o duševnom zdraví. SPsS reprezentanta vo 
WFMH nemá. V minulosti mala tento dokument na starosti dr. Pálová ako hlavná 
odborníčka. 

14. Podľa informácií z Ekonomického odd. SLS v roku 2015 má SPsS SLS hospodársky 
výsledok zhodný s predchádzajúcim rokom. 



15. Výbor sa dohodol, že v budúcom roku bude na každé zasadnutie pozývať 1-2 predsedov 
jednotlivých sekcií SPsS SLS.  

16. Ďalšie zasadnutie výboru SPsS SLS sa uskutoční 13.01.2015 o 13:30 hod. na 
Psychiatrickej klinike LFUK a UNB. 

 

 

Zapísali: 
Dr. Králová 
Dr. Izáková 


