Spoločné stretnutie výborov
Slovenskej psychiatrickej spoločnosti S SLS a Psychiatrickej spoločnosti ČLS JEP (ČPS)
dňa 15.06.2018
Zápisnica č. 1/2018
Miesto zasadnutia: Hotel Galant, Mikulov, ČR (v rámci XII. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS
JEP)
Prítomní PS ČLS JEP (ČPS): Doc. Anders, Dr. Hollý, prof. Mohr, , Dr. Papežová, prim. Rektor, p.
Knesplová (sekretariát PS)
Prítomní SPsSLS: Dr. Izáková, Dr. Králová, Dr. Breznoščáková, Dr. Dragašek
Hostia: prof. Kašpárek, p. Příhonská (Galén)
Program:
1. 18. Česko-slovenský psychiatrický zjazd, 17. – 19.10.2019, Brno
a. organizátori: Psychiatrická spoločnosť ČLS JEP (ČPS) a Psychiatrická klinika LF MU a FN
Brno – prof. Mohr prezident zjazdu, prof. Kašpárek predseda organizačného výboru
b. spoluorganizátor: Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS
c. prebieha výberové konanie agentúry na organizačne-technické zabezpečenie podujatia
d. miesto konania: výber konferenčného priestoru závisí od výsledku výberového konania
spoločnosti, ktorá organizačne-technicky podujatie zabezpečí
e. organizačný a vedecký výbor: v obidvoch výboroch bude mať zastúpenie česká aj
slovenská strana, nominácie budú sfinalizované po voľbách do výboru SPsS – za
slovenskú stranu boli zatiaľ nominovaní: organizačný výbor: Dr. Izáková, Dr. Králová,
vedecký výbor: Dr. Breznoščáková, Dr. Dragašek, Dr. Patarák
f. hlavná téma podujatia – pracovná verzia: Po stopách česko-slovenskej psychiatrie
k vytváraniu budúcnosti. Hlavná téma symbolizuje rozvoj česko-slovenskej psychiatrie
v nadväznosti na dielo osobností, ktoré v minulosti pôsobili v odbore, skrz súčasnosť,
pričom načrtáva aj víziu tohto rozvoja do budúcnosti.
g. záštita: WPA, WHO, ministri zdravotníctva SR a ČR
2. Časopis Česká a slovenská psychiatrie: SPsS SLS zachová podporu časopisu aj v roku 2019,
nakoľko ide o jej oficiálny časopis. Elektronická forma časopisu pripadá do úvahy najskôr v roku
2020, zatiaľ však nie je rozhodnuté, či je preferovaná, zvažuje sa oslovenie čitateľov (členov
obidvoch spoločností).
a. pre členov SPsS sa aj v roku 2019 počíta s 50% redukciou ceny (max. pre 140
predplatiteľov pri zachovaní výšky podpory časopisu zo strany SPsS resp. sponzorov)

b. SPsS bude aktívne podporovať predplatné časopisu medzi svojimi členmi – na
vzdelávacích podujatiach, na webovej stránke – na aktuálny XIII. SPZ redakcia poskytne
grafiku pre roll-up s reklamou (oslovíme Typocon) a tlačivo na predplatné v roku 2018
(s doposlaním čísel, ktoré už vyšli) a aj na rok 2019.
c. pri získavaní nových predplatiteľov si redakcia ošetrí súhlas so spracovaním osobných
údajov (GDPR). V ostatných prípadoch Dr. Izáková poskytne redakcii súčinnosť pri
overovaní členstva predplatiteľov v SPsS SLS pre možnosť redukcie predplatného.
3. Dr. Hollý prijal pozvanie na Stretnutie PO, ktoré sa bude konať v októbri. Potrebné je dohodnúť
termín (plánovaný termín 24.10.2018).
4. Dr. Dragašek sa pokúsi zistiť témy predchádzajúcich ČS psychiatrických zjazdov, ktoré sa konali
na Slovensku.
5. Výbory schválili zverejnenie dotazníka Dr. Turčeka zameranom na problematiku týkajúcu sa
vlastností psychoaktívnych látok na svojich webových stránkach a tiež upozorní na jeho
zverejnenie svojich členov formou mailu. Nakoľko ide o nefinančný grant SPsS SLS a PS ČLS JEP,
od autora sa bude vyžadovať túto skutočnosť uviesť pri akejkoľvek prezentácii výsledkov
výskumu a oznámiť ju aj výboru SPsS SLS.
6. Nasledujúce stretnutie výborov sa uskutoční v r. 2019, vzhľadom k tomu, že bude zvolený nový
výbor SPsS SLS, miesto a čas sa upresnia dodatočne.
Zapísala: Dr. Izáková

