Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 24.05.2018
Zápisnica č. 05/2018
Miesto zasadnutia: Knižnica PK LFUK a UN Bratislava

Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Králová, Dr. Dragašek, Dr. Janík, Dr. Vavrušová, Dr. Vašečková
Ospravedlnení: Dr. Breznoščáková, Dr. André, Doc. Dóci, Dr. Zelman, Dr. Grohol, Dr. Patarák, p.
Lasičková
Program:
1. XIII. Slovenský psychiatrický zjazd, 21. – 23. 06. 2018 v Žiline:
a. Dr. Izáková rokovala s JUDr. Mistríkovou o priebehu volieb do výboru SPsS SLS, bolo
dohodnuté, že prebehnú ako jednokolové priame voľby, pričom je potrebné vopred oznámiť
členom, že sa voľby budú konať počas zjazdu, dať všetkým možnosť prihlásiť sa ku
kandidatúre a menovať volebnú komisiu. Dr. Izáková oslovila Dr. Režnákovú so žiadosťou, aby
o predsedu volebnej komisie (VK) a získala jej súhlas. Vo volebnej komisii je potrebné, aby
boli vopred menovaní 3 členovia. Výbor osloví predsedníčku Sekcie psychiatrov
v špecializačnej príprave Dr. Matisovú, aby spomedzi členov Sekcie zostavili VK. Doplniť VK
môžu pozorovatelia, títo však nemusia byť vopred menovaní. Členovia VK by nemali
kandidovať do výboru, môžu však byť na kandidátku dopísaní. Každý kandidát, ktorý si želá
byť vopred uvedený na hlasovacom lístku, má povinnosť zaslať písomne žiadosť
o kandidatúru spolu s odpoveďami na položené otázky, ktoré sú zverejnené na webovej
stránke a boli rozposlané mailom individuálne všetkým členom.
b. Spoločnosť SEESAME organizuje dňa 29.5.2018 stretnutie vybraných zástupcov OZ ako
prípravného podujatia pred stretnutím OZ, ktoré sa uskutoční na XIII. SPZ zjazde, s cieľom
lepšie nastaviť program pre OZ. Prípravného stretnutia sa za výbor SPsS SLS zúčastní Dr.
Izáková.
c. Počas zjazdu sa uskutoční viacero panelových diskusií (problematika E-health, vzdelávania,
reformy), ktorých sa zúčastnia pozvaní hostia. Po diskusii o vzdelávaní ponúkneme
zúčastneným možnosť hlasovať o možnostiach – som za posilnenie všeobecnej špecializácii
z psychiatrie VS som za znovuobnovenie subšpecializačných odborov (napr.
gerontopsychiatria).
2. Výbor SPsS SLS schválil žiadosti o vedecké granty SPsS hlavných riešiteľov: doc. Mgr. Antona
Heretika, PhD. a kol.: Paranoja a negatívne symptómy v kontexte každodenného
psychosociálneho stresu u pacientov s poruchami schizofrenického spektra - naturalistická ESM
štúdia (Grant č. 01/2018), a MUDr. Zuzany Vančovej, PhD. a kol.: Genetická variabilita BDNF,
psychická reaktivita a pamäť (Grant č. 02/2018).
3. Vzhľadom k priaznivému hospodárskemu výsledku bola grantom pridelená finančná podpora
v plnej výške (01/2018 – 2000 €, 02/2018 – 2500 €).
4. Výbor sa dohodol, že čerpanie pridelených finančných prostriedkov bude možné až po predložení
súhlasného stanoviska Etickej komisie príslušného pracoviska s realizáciou výskumu. Dr. Králová
oznámi rozhodnutie výboru SPsS SLS hlavným riešiteľom grantov a Dr. Izáková ho zverejní na
webovej stránke spoločnosti. Granty budú odovzdané žiadateľom počas II. diskusného večera
XIII. SPZ.

5. Dr. Izáková oslovila Dr. Mistríkovú (SLS) ohľadom GDPR a spravovania našej webovej stránky.
Nakoľko SPsS ako organizačná zložka SLS musí postupovať v súlade s postupom SLS, Dr.
Mistríková nám oznámi, akým spôsobom máme v tejto veci konať hneď ako sa prezídium SLS
dohodne na postupe v tejto veci. Spoločnosť Lundbeck, ktorá sa stará o technické zabezpečenie
našej webovej stránky, požiadala Dr. Hájovského o zvýšenie bezpečnosti jej technického
zabezpečenia.
6. Dr. Izáková na žiadosť SLS požiadala Dr. Bartla, prezidenta Slovenskej sexuologickej spoločnosti o
podporné stanovisko k zriadeniu Sexuologickej sekcie SPsS SLS a po jej obdržaní ju zaslala
Dr.Mistríkovej. Prezídium SLS bude zasadať 29.5.2018.
7. Dr. Vašečková vyžiadala od SLS analýzu finančného hospodárenia SPsS SLS za rok 2017 a spracuje
ju, aby ju ako predseda Dozornej rady mohla prezentovať členom SPsS SLS na zhromaždení
členov počas zjazdu.
8. Dr. Izáková, Dr. Breznoščáková a Dr. Zelman sa zúčastnili stretnutia na MZ SR - k používaniu
ochranných sieťových postelí v DSS na základe indikácie psychiatra a zákonu o detencii; k
problematike špec. bezp. odd. a k problematike DPS, ktorého sa zúčastnili Dr. Janíková a Dr.
Vránová. MZ SR sa oboznámilo s aktuálnym stavom nášho odboru a prisľúbilo ho riešiť. Aktuálne
prebieha finančná analýza riešenia stavu a hľadá sa najvhodnejší spôsob na jeho sprocesovanie.
9. Dr. Vavrušová oznámila, že VII. Konferencia o biologickej psychiatrii sa uskutoční 30.5.-1.6.2019
v Piešťanoch.
10. Nasledujúce zasadnutie výboru sa uskutoční počas XIII. SPZ – 21.6.2018 v čase 11:45 – 12:30,
pričom časť výboru SPsS SLS sa zúčastní počas XII. Českého psychiatrického zjazdu v Mikulove
spoločného stretnutia výborov SPsS SLS a PS ČLS JEP dňa 15.05.2018.
Zapísala: Dr. Izáková

