
Zasadnutie	výboru	Slovenskej	psychiatrickej	spoločnosti	SLS	dňa	21.06.2018	

Zápisnica	č.	06/2018	
Miesto	zasadnutia:	XIII.	Slovenský	psychiatrický	zjazd,	salónik	Omega,	Holiday	Inn,	Žilina	

	

Prítomní:	Dr.	Izáková,	Dr.	Breznoščáková,	Dr.	Králová,	Dr.	Dragašek,	Dr.	Janík,	Dr.	Vavrušová,	Dr.	
Zelman,	Dr.	Vašečková,	Dr.	Grohol,	Dr.	Patarák	

	

Ospravedlnení:	Dr.	André,	Doc.	Dóci,	p.	Lasičková	

		

Program:	

1. Prezident	 SLS,	 prof.	 Breza,	 oznámil	 výboru	 SPsS,	 že	 Prezídium	 SLS	 dňa	 29.05.2018	 na	 svojom	
zasadnutí	schválilo	vznik	Sexuologickej	sekcie	SPsS.	Sexuologickej	sekcii	bol	pridelený	kód:	04498.	
Prípravný	výbor	 je	povinný	(Dr.	André,	Dr.	 Izáková)	zabezpečiť	voľby	do	výboru	a	dozornej	rady	
SxS	a	plniť	ďalšie	povinnosti,	 ktoré	vyplývajú	 zo	 stanov	a	vnútorných	predpisov	SLS.	Po	dohode	
s	Dr.	 Mistríkovou,	 voľby	 do	 výboru	 SxS	 prípravný	 výbor	 zrealizuje	 na	 jeseň	 2018	 –	 pôjde	
o	jednokolové	korešpondenčné	voľby.	

2. SLS	 doručila	 SPsS	 zoznam	 jej	 členov	 a	tiež	 neplatičov.	 Niektorí	 členovia	 nezaplatili	 členské	
poplatky	 už	 3	 roky,	 napriek	 tomu,	 že	 to	 bolo	 veľakrát	 komunikované	 (na	 podujatiach	
organizovaných	 SPsS,	mailom,	 prostredníctvom	webovej	 stránky).	 Výbor	 sa	 dohodol,	 že	 týmto	
členom	 už	 nebude	 v	roku	 2018	 poskytovať	 výhody	 členstva	 a	ich	 členstvo	 v	SPsS	 SLS	 ukončí.	
Členov,	 ktorí	 neuhradili	 členský	 poplatok	 1-2	 roky	 (2017,	 2018)	 opätovne	 mailom	 vyzve	 k	
jeho	zaplateniu.	

3. Dr.	 Izáková	 sa	 dňa	 29.05.2018	 zúčastnila	 stretnutia	 pacientskych	 organizácii	moderované	 spol.	
SEESAME.	 Zo	 stretnutia	 vyplynuli	 možné	 oblasti	 smerovania	 interaktívnych	 školení.	 Počas	 XIII.	
Psychiatrického	 zjazdu	 v	 Žiline	 (22.	 jún	 2018):	 Komunikácia	 a	 spolupráca	 s	 médiami,	
destigmatizácia	prostredníctvom	správnej	a	pozitívnej	medializácie,	ambasádorov,	osvetových	a	
edukačných	kampaní.	Počas	celodenného	tréningu	pacientskych	organizácií	(október	2018):	témy	
z	rizikových	oblastí	rozvoja		psychiatrickej	starostlivosti	na	Slovensku	a	financovania	pacientskych	
organizácií.	Na	stretnutie	Dr.	Izáková	pozvala	Dr.	Hollého,	ktorý	účasť	prisľúbil.	

4. Spoločnosť	 Lundbeck	 požiadala	 výbor	 SPsS	 SLS	 o	odbornú	 garanciu	 podujatia	 Pohľady	 do	
psychiatrie,	 ktoré	 sa	 bude	 konať	 21.-22.9.2018	 v	Tatranskej	 Lomnici.	 Výbor	 obdržal	 aj	 odborný	
program	(prednášajúci	+	názvy	prednášok).	Výbor	SPsS	súhlasí	s	odbornou	garanciou	a	vzhľadom	
k	letnému	obdobiu	žiada	predložiť	abstrakty	k	prednáškam	najneskôr	14	dní	pred	podujatím.	

5. Dr.	 Turček	 požiadal	 výbor	 SPsS	 o	zverejnenie	 a	rozposlanie	 dotazníka	 zameraného	 na	
problematiku	 týkajúcu	 sa	 návykových	 vlastností	 psychoaktívnych	 látok.	 Rovnako	 požiadal	 aj	
Výbor	 PS	 ČSL	 JEP,	 ktorého	 členovia	 na	 spoločnom	 zasadnutí	 výborov	 súhlasili	 so	 zverejnením	
odkazu	na	dotazník	na	 ich	webovej	stránke	a	aj	na	distribúcii	 informácie	svojim	členom	formou	
spravodaja.	 Výbor	 SPsS	 taktiež	 súhlasí	 so	 zverejnením	 a	zaslaním	 dotazníka.	 Dotazník	 bude	
zverejnený	do	konca	októbra	2018.	Autor	bol	upozornený,	že	ide	o	nefinančný	grant	SPsS	SLS		a	
PS	ČLS	JEP.	

6. Doc.	 Forgáčová	 zaslala	 výboru	 SPsS	 záverečnú	 správu	 z	grantu	 SPsS	 SLS	 02/2015.	 Dr.	 Izáková	
zverejnila	záverečnú	správu	a	výstupy	grantu	na	webovej	stránke.	



7. Dr.	 Nawka	 doručil	 výboru	 žiadosť	 o	spoluorganizáciu	 Mental	 Health	 konferencie	 z	iniciatívy	
Združenia	 pre	 duševné	 zdravie	 Integra	 v	spolupráci	 s	WHO	 a	WPA,	 ktorá	 sa	 bude	 konať	 5.-
7.9.2019	 v	Bratislave.	 Súčasne	 žiada	 Dr.	 Izákovú,	 aby	 sa	 stala	 členkou	 vedeckého	 výboru.	
Konferencia	sa	uskutoční	pri	príležitosti	15.	výročia	NPDZ	SR.	Nadväzuje	na	konferenciu,	ktorá	sa	
konala	 v	Bratislave	 pri	 vzniku	 NPDZ.	 Cieľom	 je	 komunitná	 psychiatria.	 Výbor	 SPsS	 SLS	 žiadosť	
o	spoluorganizáciu	konferencie	schválil.	

8. Sociálna	poisťovňa,	Dr.	Majtánová,	riaditeľka	odboru	posudkovej	činnosti,	žiada	riešenie	situácie	
s	posúdeniami	 invalidity	u	pacientov	s	mentálnou	retardáciou.	Častokrát	 je	MR	diagnostikovaná	
nesprávne	 vedie	 k	neoprávnenému	 vynakladaniu	 finančných	 prostriedkov	 SP.	 Najväčším	
problémom	 sú	 Nové	 Zámky,	 Komárno,	 Dunajská	 Streda.	 Dr.	 Izáková	 zašle	 SP	 odpoveď,	 kde	
zdôrazní,	 že	 posúdenie	 stupňa	 MR	 v	ambulantných	 podmienkach	 je	 komplikované	 a	situáciu	
budú	 riešiť	 ŠDLP,	 kde	 navrhneme	 spoluprácu	 neurológov,	 pedopsychiatrov	 a	psychiatrov	 pre	
dospelých.	

9. Dr.	Vašečková	predložila	členom	výboru	SPsS	analýzu	 finančného	hospodárenia	SPsS	SLS	za	rok	
2017	 a	aj	 za	 celé	 volebné	 obdobie	 (2014-2018).	 Výbor	 svoje	 pôsobenie	 ukončil	 so	 ziskom.	
O	finančnom	hospodárení	výbor	oboznámi	zhromaždenie	členov	počas	XIII.	SPZ.	

10. Dr.	 Izáková,	 Dr.	 Bánovská	 sa	 spolu	 s	Dr.	 Bartlom	 ako	 prezidentom	 Slovenskej	 sexuologickej	
spoločnosti	SLS	zúčastnili	zasadnutia	o	E-health	v	psychiatrii	a	sexuológii	na	MZ	SR	–	za	MZ	SR	sa	
ho	zúčastnili	Dr.	Bdžoch	(GR	Sekcia	zdravia),	Dr.	Laššán,	Dr.	Hurná	a	za	NCZI	Mgr.	Šimová	a	Mgr.	
Tomášik.	Závery	stretnutia	budú	predložené	ministerke	zdravotníctva	na	schválenie.	Dr.	Izáková	
ich	bude	komunikovať	počas	panelovej	diskusie	o	E-health	na	XIII.	SPZ.	

11. Dr.	 Izáková	 a	Dr.	 Breznočšáková	 sa	 26.06.2018	 stretnutú	 s	novým	 GR	 Sekcie	 zdravia,	 Dr.	
Bdžochom	 a	nadviažu	 tak	 na	 stretnutia	 s	predchádzajúcim	 GR	 SZ	 Dr.	 Laššánom	 o	potrebe	
realizácie	systémových	zmien	v	odbore	psychiatria.	

12. Výbor	zvažuje	spoluprácu	so	spoločnosťou	Health	communication	s.r.o.	(HC)	–	portál	Edumedic	–	
psychiatrická	 sekcia,	 ktorý	 je	 akreditovaný	 v	ČR	 a	ponúka	 dištančné	 vzdelávanie	 v	oblasti	
psychiatrie	 a	príbuzných	 odboroch	 a	 je	 v	ČR	 kreditované	 CME.	 Ide	 o	spoločnosť,	 ktorá	
spolupracuje	 s	PS	 ČLS	 JEP.	 Projektová	 manažérka	 ponúkla	 možnosť	 osobného	 predstavenia	
portálu	 počas	 zasadnutia	 výboru	 SPsS,	 čo	 výbor	 akceptoval,	 stretnutie	 plánuje	 na	 zasadnutie	
výboru	v	septembri	2018.	

13. Výbor	 SPsS	 SLS	 zašle	 blahoželanie	 v	životnému	 jubileu	 80.	 rokov	 doc.	 MUDr.	 Eduardovi	
Kolibášovi,	CSc.	

14. Výbor	sa	dohodol	na	udelení	nasledujúcich	cien	víťazom	hlasovania	
a. za	najlepšie	sympózium	Sekcia	psychiatrov	v	špecializačnej	príprave	 -	SPsS	prevedie	na	účet	

tejto	Sekcie	2000	€	
b. za	 najlepší	 e-poster:	 publikačný	 grant	 -	 MUDr.	 S.	 Godinová,	 MUDr.	 M.	 Zholob:	 Možnosti	

posudzovania	 agresivity	 u	 pacientov	 so	 schizofréniou	 –	 porovnanie	 výstupov	 vybraných	
diagnostických	metód	

c. za	 najlepšiu	 prednášku	 (hlasovanie	 účastníkov):	 M.	 Matisová,	 I.	 Királyiová,	 M.	 Turček,	 J.	
Pečeňák:	Myokarditída	ako	závažný	nežiaduci	účinok	liečby	klozapínom	–	súčasťou	ocenenia	
je	knižný	dar	do	výšky	100	€	od	Vydavateľstva	Portál.	

15. Nasledujúce	 zasadnutie	 výboru	 sa	 uskutoční	 v	septembri	 –	 miesto	 a	čas	 upresní	 novozvolený	
výbor	SPsS	SLS.	



16. Dr.	Izáková,	Dr.	Breznoščáková,	Dr.	Králová	a	Dr.	Dragašek	sa	zúčastnili	zasadnutia	výborov	SPsS	
SLS	 a	PS	 ČLS	 JEP	 zo	 dňa	 15.06.2018	 počas	 XII.	 sjezdu	 PS	 ČLS	 JEP	 v	Mikulove.	 Zápisnica	 z	tohto	
stretnutia	je	prílohou	zápisnice	č.	06/2018.	

	

Zapísala:	Dr.	Izáková 


