
Zasadnutie	výboru	Slovenskej	psychiatrickej	spoločnosti	SLS	dňa	24.06.2016	
Zápisnica	č.	6/2016	

	
Miesto	 zasadnutia:	 Salónik	Chopin,	Hotel	DoubleTree	by	Hilton,	 Košice	 (vrámci	 XII.	 Slovenského	
psychiatrického	zjazdu)	
	
Prítomní	SPsSLS:	Dr.	 Izáková,	Dr.	Králová,	Dr.	Breznoščáková,	Dr.	André,	Doc.	Dóci,	Dr.	Dragašek,	
Dr.	Janík,	Dr.	Vavrušová,	Dr.	Zelman,	Dr.	Vašečková,	Dr.	Grohol,	Dr.	Patarák	
Ospravedlnení:	p.	Lasičková	
	
Program:	
A.	Spoločné	stretnutie	výborov	SPsS	SLS	a	Psychiatrickej	spoločnosti	ČLS	JEP	(ČPS)	
Prítomní	PS	ČLS	JEP	(ČPS):	Doc.	Anders,	Dr.	Hollý	
1. Na	 ostatnom	 spoločnom	 zasadnutí	 dňa	 22.10.2015	 sa	 výbory	 oboch	 spoločností	 dohodli	 na	

užšej	 spolupráci	 na	 časopise	 Česká	 a	 slovenská	 psychiatrie,	 ktorý	 sa	 od	 roku	 2016	 stal	
oficiálnym	časopisom	SPsS.	Doteraz	sa	nepodarilo	doriešiť	elektronickú	formu	časopisu,	ktorú	
mala	 SPsS	 záujem	 predplácať	 pre	 všetkých	 svojich	 členov	 (prístup	 v	 zamknutej	 časti	 stránky	
pomocou	 prideleného	 kódu).	 Doc.	 Anders	 potvrdil,	 že	 túto	 situáciu	 bude	 česká	 strana	 ďalej	
riešiť	v	nasledujúcom	období,	pôjde	však	o	postupný	proces.	Časopis	SPsS	SLS	podporila	na	rok	
2016	 finančne	 a	prostredníctvom	 objednávok	 časopisu	 od	 individuálnych	 členov	 (s	 50%	
redukciou	ceny,	ak	o	ňu	požiadali,	ponuka	bola	zverejnená	na	webe).	V	časopise	je	vyhradený	
priestor	pre	slovenské	príspevky	a	pre	SPsS	vyhradené	miesto	aj	na	uverejňovanie	oznamov	a	
skrátených	správ	zo	zasadnutí	výboru.	Do	redakčnej	rady	boli	zaradení	2	členovia	Výboru	SPsS	
–	 Dr.	 Izáková,	 Dr.	 Breznoščáková.	 Ďalej	 doc.	 Anders	 žiada	 poskytnúť	 pre	 časopis	 zoznam	
recenzentov	zo	SR,	nejde	o	honorovanú	činnosť.	Zodpovedné	členky	redakčnej	rady	Dr.	Izáková	
a	Dr.	Breznoščáková.	

2. Bol	 schválený	 termín	 nasledujúceho	 17.	 Česko-slovenského	 psychiatrického	 zjazdu,	 ktorý	 sa	
uskutoční	19.	–	21.	10.	2017	v	Bratislave.	Obidva	výbory	budú	podujatie	propagovať	tak,	aby	sa	
stalo	atraktívnym	pre	členov	obidvoch	spoločností.	
a. Organizátor:	SPsS	SLS	
b. Spoluorganizátori:	Psychiatrická	klinika	LFUK	a	UNB	a	PS	ČLS	JEP	
c. Bude	sa	žiadať	záštita	od:	WPA	(oficiálny	delegát	SR	Dr.	Izáková,	za	ČR	doc.	Mohr),	dekana	

LF	UK	BA,	UNB,	mesta	Bratislava.	
d. Hlavná	téma	bude	definovaná	v	kontexte	spoločnej	spolupráce	na	reforme	v	psychiatrii.	
e. Suplementum	 abstraktov	 –	 Česká	 a	Slovenská	 psychiatrie	 –	 doc.	 Anders	 zistí	 cenu	 za	

vydanie	 suplementa	 v	elektronickej	 podobe,	 v	prípade	 nevyhovujúcej	 ceny	 oslovíme	
časopis	Psychiatria	pre	prax.	

f. Členov	 Čestného	 výboruza	 českú	 stranu	 (4	 členovia	 z	ČR)	 a	 Programového	 výboru(3	
členovia	z	ČR)	navrhne	prof.	Kašpárek.	

3. Najbližšie	spoločné	stretnutie	výborov	SPsS	a	PS	ČLS	JEP	sa	uskutoční	na	17.	ČS	psychiatrickom	
zjazde	v	Bratislave.	



4. Výbor	 SPsS	 SLS	 bol	 pozvaný	 na	 spoločné	 pracovné	 stretnutie	 o	reforme	 v	Českej	 republike,	
ktoré	 sa	 uskutoční	 na	 jar	 2017	 pravdepodobne	 v	Brne.	 Na	 stretnutí	 bude	 možné	 bližšie	
definovať	vzájomnú	spoluprácu.	

5. Doc.	 Anders	 oznámil,	 že	 XII.	 Český	 psychiatrický	 zjazd	 sa	 uskutoční	 v	termíne	 14.-17.6.2018,	
miesto	sa	ešte	upresní.	

	
B.	Zasadnutie	samotného	výboru	SPsS	SLS	
1. Výbor	na	výzvu	Dr.	Mistríkovej,	SLS	a	MZ	SR,	odboru	kategorizácie	ZV	potvrdil	všetkých	členov	

katalogizačných	subkomisií	pre	psychiatriu	(za	SPsS	SLS	nominovaní	členovia:	Dr.	O.	Martinove	
–	 predseda,	 Dr.	 André	 –	 zástupca	 predsedu,	 členovia:	 Dr.	 Grešková,	 Dr.	 Ferenčáková,	 Dr.	
Dúžek,	 iným	spôsobom	nominovaní	členovia:	Dr.	Dubinská,	Dr.	Fabišíková,	Dr.	Ackermanová)	
a	psychoterapiu	 (za	 SPsS	 SLS	 nominovaní:	 Dr.	 Vránová	 –	 predsedníčka,	 Dr.	 Čech	 –	 zástupca,	
členovia:	Dr.	Imrišková,	iným	spôsobom	nominovaní:	Dr.	Janíková,	Dr.	Jachymovičová)	ako	boli	
navrhnutí	v	minulosti	(rok	2015).	

2. Výbor	na	výzvu	Dr.	Mistríkovej,	SLS	a	MZ	SR,	odbor	kategorizácie,	cenotvorby	a	liekovej	politiky	
do	odbornej	pracovnej	skupiny	pre	psychiatriu	nominoval:	Dr.	Vavrušovú	–	predseda	(zostáva	
vo	funkcii),	Dr.	Rosenbergerovú	–	podpredseda,	Dr.	Michala	Turčeka	–	člen.	

3. Výbor	 SPsS	 SLS	 dostal	 žiadosť	MZ	 SR,	 Odboru	 kategorizácie	 zdravotných	 výkonov	 o	zaslanie	
analýzy	 vykazovaných	 zdravotných	 výkonov	 poskytovateľmi	 zdravotnej	 starostlivosti	 podľa	
Nariadenia	vlády	č.	776/2004	Z.z.,	ktorým	sa	vydáva	Katalóg	zdravotných	výkonov,	ktoré	boli	
zazmluvnené	poisťovňami	(prax	vs.	legislatíva).		

4. Na	 XII.	 SPZ	 prebehne	 plenárne	 zhromaždenie	 členov	 SPsS	 SLS	 –	 24.6.2016	 o	17:30	 hod.	 –	
Kongresová	sála	Cassovia	II.	Bola	schválená	mandátová	komisia:	MUDr.	Vašečková	–	predseda,	
Dr.	Králová,	Dr.	Breznoščáková,	zapisovateľ:	Dr.	Matisová,	overovateľ	zápisnice:	Dr.	Režnáková.	
Prezenčnú	listu	zabezpečí	p.	Petrovičová	(SLS).	Prebehne	hlasovanie	členov	o	zvýšení	členského	
príspevku	SPsS	SLS	na	50€/rok	(z	toho	34€	pripadá	SPsS)	a	zvýšení	členského	príspevku	Sekcií	
SPsS	 SLS	 na	 5€/rok	 (s	 výnimkou	 nepracujúcich	 dôchodcov,	žien	 na	 materskej	 a	rodičovskej	
dovolenke	a	študentov,		ktorým	zostávajú	členské	príspevky	nezmenené).	

5. Na	výbor	SPsS	SLS	 sa	obrátila	Mgr.	Valková,	 vedúca	odboru	 sociálnych	vecí,	MÚ	Bratislava	–	
Ružinov	 so	 žiadosťou	 o	spoluprácu	 vo	 veci	 sebaobslužnosť	 strácajúcich	 seniorov	 trpiacich	
duševnými	poruchami	 (demencia,	 schizofrénia,	 atď.)	 –	 žiadajú	 vypracovať	platformu	o	bližšej	
a	konštruktívnej	 spolupráci	 s	psychiatrom	 v	predmetných	 prípadoch	 (definovať	 správny	
postup,	 jasnejšie	 hodnotenie	 vplyvu	 diagnózy	 na	 sebaobslužnosť	 pacienta).	 Dr.	 Izáková	 za	
výbor	osloví	v	tejto	veci	Odbor	posudkových	činností	Sociálnej	poisťovne.	

6. Na	výbor	sa	obrátil	Dr.	Kondratev	–	Nejman,	konateľ	Psychcen-PKN	s.r.o.,	Tornaľa	so	žiadosťou	
o	pomoc	 pri	 zazmluvnení	 psychiatrických	 stacionárov	 v	Revúcej	 a	Tornali	 zdravotnými	
poisťovňami.	 Majú	 povolenie	 VÚC,	 sú	 jediným	 poskytovateľom	 psychiatrickej	 starostlivosti	
v	Revúcej	 a	Tornali,	 kde	 existuje	 len	 jediná	 psychiatrická	 ambulancia	 pre	 spádovú	 oblasť	 cca	
100	000	 obyvateľov.	 Majú	 zmluvu	 s	poisťovňou	 Union,	 ktorú	 chcú	 vypovedať,	 lebo	 im	
neuhrádza	 platby.	 Nepodarilo	 sa	 im	 uzavrieť	 zmluvu	 s	VŠZP	 a	Dôverou.	 Dr.	 Izáková	 za	 výbor	
SPsS	SLS	pošle	žiadateľovi	list	s	podporným	stanoviskom	SPsS	SLS.	



7. Na	 výbor	 sa	 obrátil	 prof.	 Heretik	 so	 sťažnosťou,	 že	 Dobrotkov	 deň	 v	r.	 2016	 nebol	 uvedený	
v	Kalendári	podujatí	SLS,	a	preto	mu	neboli	pridelené	kredity.	V	budúcnosti	bude	potrebné	do	
Kalendára	podujatí	prihlasovať	aj	tie	podujatia,	kde	je	SPsS	SLS	len	spoluorganizátorom.	Výzvu	
na	 ich	 prihlásenie	 zverejníme	 v	októbri	 2016	 na	 webovej	 stránke	 spolu	 s	prihlasovacím	
formulárom.	

8. Na	výbor	sa	obrátil	Dr.	Turček,	šéfredaktor	časopisu	Alkoholizmus	a	drogové	závislosti	(časopis	
Sekcie	 drogových	 závislostí),	 že	 majú	 záujem	 realizovať	 autodidaktické	 testy	 k	článkom	
publikovaným	v	časopise.	Dr.	 Izáková	sprostredkovala	 informácie	medzi	Dr.	Mistríkovou	a	Dr.	
Turčekom	ohľadom	možností	realizácie	uvedenej	aktivity.	SLS	víta	takúto	aktivitu,	doteraz	však	
podľa	 novej	 legislatívy	 neboli	 vypracované	 pravidlá	 jej	 fungovania.	 Dr.	 Turček	 sa	 obrátil	 so	
žiadosťou	o	pomoc	pri	realizácii	na	p.	Petrovičovú	(SLS).	Financovanie	aktivity	zabezpečí	Sekcia	
drogových	závislostí	(predbežná	cena	33€/1	test).		

9. Dotazník	 na	 témy	 Urban	 Mental	 Health	 –	 ako	 podklad	 pre	 prednášku	 na	 WPA	 kongrese	
v	Berlíne	2017	bude	zverejnený	na	webovej	stránke	spoločnosti	a	členom	bude	zaslaná	výzva	
na	jeho	vyplnenie	–	zodpovední	Dr.	Izáková,	Dr.	Vašečková,	Dr.	Králová.	

10. Liga	 za	 duševné	 zdravie	 pozvala	 SPsS	 na	 pracovné	 stretnutie,	 zamerané	 na	 smútkové	
poradenstvo.	Za	spoločnosť	je	nominovaná	zúčastniť	sa	ho	Dr.	Žlnayová.	

11. Do	 programového	 výboru	 V.	 Kongresu	 Neuropsychiatrickej	 spoločnosti	 SLS	 a	medzinárodnej	
konferencie	C.I.A.N.S.	2016	boli	za	SPsS	nominované	Dr.	Izáková	a	Dr.	Králová.	

12. Schôdza	Pedopsychiatrickej	sekcie	a	Sekcie	psychiatrov	v	špecializačnej	príprave	budú	pridané	
do	kalendára	akcií	SPsS	SLS	na	webovej	stránke,	presné	termíny	oznámia	Dr.	Rosenbergerová	
a	Dr.	Dragašek.	

13. Na	 stránke	 spoločnosti	 je	 zverejnená	 zhŕňajúca	 správa	 o	XII.	 Slovenskom	 psychiatrickom	
zjazde,	 v	ktorej	 sú	 okrem	 iného	 uvedení	 aj	 ocenení	 účastníci.	 Cenu	 za	 najlepšiu	 prednášku	
(publikačný	grant	 SPsS	 SLS	 vo	 výške	1000	€)	 získala	 Sekcia	psychopatológie,	 cenu	 za	najlepší	
poster	 (cestovný	 grant	 SPsS	 SLS	 vo	 výške	 800	 €)	 získal	 MUDr.	 Viktor	 Segeda	 ml.,	 cenu	 za	
najlepší	 príspevok	 člena	 Sekcie	 psychiatrov	 v	špecializačnej	 príprave	 (podpora	 účasti	 na	 6th	
Young	Psychiatrists	Network	Meeting,	Grécko	vo	výške	500	€)	získal	MUDr.	Matúš	Virčík	a	cenu	
za	 najlepší	 príspevok	 na	 zjazde	 na	 základe	 hlasovania	 účastníkov	 (knižný	 dar)	 získala	MUDr.	
Iveta	Fiziková.	Hlasovanie	účastníkov	zjazdu	rozhodlo,	že	do	Dvorany	slávy	slovenskej	medicíny	
bude	za	SPsS	SLS	ako	prvý	nominovaný	prof.	MUDr.	Ivan	Žucha,	CSc.		

14. Do	konca	júna	2016	sa	výbor	mailovou	komunikáciou	dohodne	na	termínoch	stretnutia	výboru	
v	2.	polroku	2016,	prvé	stretnutie	je	predbežne	naplánované	na	21.9.2016	v	Bratislave.	

	
Zapísali:	Dr.	Izáková,	Dr.	Králová	


