
Zasadnutie Výboru a Dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS 
dňa 12.10.2022 telekonferenčnou formou 
 
Zápisnica č. 10/2022 
 
Prítomní: Dr. M. Patarák, Dr. J. Dragašek, Dr. V. Valkučáková, Dr. I. Riečanský, Dr. B. 
Bodnár, Dr. M. Grohol, Dr. M. Somora, Dr. M. Vančo, Dr. E. Katrlíková, Dr. B. Vašečková, 
Dr. V. Režnáková, Dr. M. Virčík, hlavná odborníčka MZ SR pre psychiatriu, doc. Dr. Ľ. 
Izáková. 
 
Ospravedlnení:  
 
Program: 
 
1. Novozvoleným predsedom Etickej komisie na obdobie 2022-2026 je JUDr. MUDr. Ján 
Uhrin, MHA, podpredsedom je prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.  
 
2. MUDr. Patarák ukončil svoje pôsobenie vedúceho redaktora v časopise Alkoholizmus 
a drogové závislosti (Protialkoholický obzor) z viacerých dôvodov, medzi ktorými boli najmä 
problémy s prispievaním autorov a udržaním kvality a kvantity jednotlivých čísel, ako aj z 
osobných dôvodov.  
 
3. Návrh zákona o obmedzovacích prostriedkoch poslancov Krajčího, Hatrákovej a Svrčeka 
pôjde v novembri do druhého čítania. Oproti pôvodnému konceptu by mal riešiť použitie 
obmedzovacích prostriedkov naprieč celou medicínou, nielen v zdravotníckych zariadeniach 
poskytujúcich psychiatrickú starostlivosť, čo je v súlade s pripomienkami, ktoré k návrhu 
zákona zasielal v septembri 2022 aj Výbor SPsS.  
 
4. Víťazom Novinárskej ceny Nezábudka je pani redaktorka Zuzana Vitková z Denníka N za 
rozhovor s profesorom Normanom Sartoriusom s názvom Bežná populácia pácha viac 
trestných činov. Stigma však pretrváva, hovorí bývalý odborník z WHO. O výhre bola 
telefonicky informovaná MUDr. Patarákom, odovzdanie ocenenia bude koordinované 
spoločnosťou Seesame. V udeľovaní Novinárskej ceny Nezábudka plánuje Výbor SPsS 
pokračovať, s tým, že sa do rozhodovania o nej bude snažiť vložiť čo najviac novinárskych 
foriem, i tých menej tradičných, respektíve nových, ako sú video rozhovory alebo podcasty, 
a so širším destigmatizačným a osvetovým záberom. Nominácie budú zbierané priebežne od 
všetkých členov SPsS.  
 
5. Novinárska cena Nezábudka bola vyhlásená dňa 10.10.2022 na záver tlačovej konferencie 
pri príležitosti 30. Svetového dňa duševného zdravia. Za SPsS boli prítomní doc. MUDr. 
Izáková a MUDr. Patarák. Tlačová konferencia bola venovaná podmienkam hospitalizácie na 
psychiatrii, respektíve humanizácii psychiatrie a myšlienke stromu úprimnosti. Video s témou 
tohtoročného Svetového dňa duševného zdravia bolo umiestnené na stránku SPsS. 
 
6. Výbor stanovil osobu zodpovednú za udeľovanie pôct a cien SPsS – poverený bol MUDr. 
Riečanský. O udelených cenách bude rozhodovať Výbor SPsS. Zároveň bola hlasovaním 
ustanovená Grantová komisia SPsS v zložení: Dr. Riečanský, Dr. Dragašek a Dr. Valkučáková. 
 
 
 



7. SPsS prijala pozvanie usporiadateľov 65. česko-slovenskej psychofarmakologickej 
konferencie v Mariánských Lázních 11.-15.1.2023. Program sympózia zostavila Sekcia 
psychofarmakológie pod vedením MUDr. Breznoščákovej.  
 
8.  Počas 15. slovenskej a 61. česko-slovenskej konferencie v Bardejovských Kúpeľoch sa 
v termíne 30.9.2022-1.10.2022 uskutočnili priame voľby výboru Sekcie drogových závislosti. 
Členovia sekcie mali možnosť hlasovať aj prostredníctvom korešpondenčných volieb. 
Predsedom sekcie sa stal MUDr. Boris Bodnár, MBA, zástupcom predsedu MUDr. Michal 
Turček, PhD. a vedeckou sekretárkou PhDr. Zuzana Kamendy, PhD.  
 
9. Počas XVII. Psychofarmakologického sympózia s medzinárodnou účasťou, ktoré sa konalo 
6.10.2022 až 8.10.2022 prebehli prezenčnou formou voľby do Psychofarmakologickej sekcie 
SPsS SLS. Predsedníčkou sekcie sa stala MUDr. D. Breznoščáková, PhD., podpredsedníčkou 
doc. MUDr. Ľ. Izáková, PhD. a vedeckou sekretárkou MUDr. M. Králová, PhD. 
 
10. Voľby do sekcií a ich realizácia – Výbor sa uzniesol na pláne vypracovania Odporučení 
jednotného postupu volieb do jednotlivých Sekcií SPsS SLS. Dr. Vašečková, PhD. informovala 
o pláne konania volieb do Sexuologickej sekcie, v rámci pripomenutia realizácie volieb do 
sekcie bola Dr. Valkučákovou kontaktovaná predsedníčka Súdno-psychiatrickej sekcie Dr. E. 
Žigová a predsedníčka Psychoterapeutickej sekcie Dr. Z. Janíková, ktoré aktuálne zahájili 
kroky k vyhláseniu volieb do príslušných sekcií. 
 
11. Vzhľadom k aktuálnym medializovaným tragickým okolnostiam a spoločenským 
problémom vedenia motorových vozidiel pod vplyvom alkoholu Výboru SPsS sformuluje 
stanovisko k uvedenej problematike a následne podnikne ďalšie kroky. 
 
12. Výbor súhlasí s úhradou členského príspevku na rok 2022 v organizácii  UEMS PS 
(Európska únia medicínskych špecialistov – Sekcia psychiatrie).  
 
13. MUDr. Dragašek, PhD., MHA sa zúčastní zasadnutia UEMS v Bruseli ako jej honorárny 
sekretár ako aj delegát SPsS, Výbor SPsS súhlasí s úhradou refundácie nákladov potrebných 
k účasti. 
 
14. Výbor schvaľuje nomináciu na udelenie Zlatej medaily SLS jednému z členov SPsS k 70. 
životnému jubileu a vypracuje návrh na udelenie Predsedníctvu SLS.  
 
15. MUDr. N. Kaščáková, PhD. požiadala Výbor o dočerpanie grantu SPsS 03/2020 „Psychická 
traumatizácia u drogovo závislých pacientov“. Pôvodný grant bol schválený na základe 
Zápisnice Výboru SPsS č. 9 z r. 2020 na stanovenú sumu 2500 EUR. Doteraz bolo vyčerpaných 
2112.5 EUR, aktuálne bolo požadované dočerpanie sumy 387.50 EUR vzhľadom na 
prednáškové a prezentačné úlohy autorov vyplývajúce z grantu. Výbor súhlasí s doplatením 
požadovanej sumy 387,50 EUR. 

Ďalšie stretnutie Výboru a Dozornej rady SPsS je naplánované na 9.11.2022, 13:30 hod.  

Zapísali: Dr. M. Patarák, Dr. V. Valkučáková 

Overili: Dr. J. Dragašek, Dr. B. Vašečková 


