
Zasadnutie	výboru	Slovenskej	psychiatrickej	spoločnosti	SLS	dňa	20.10.2016	
Zápisnica	č.	8/2016	

	
Miesto	zasadnutia:	Reštaurácia	Štúr	Café,	Štúrova	8,	Bratislava	
	
Prítomní:	Dr.	Izáková,	Dr.	Králová,	Dr.	Breznoščáková,	Dr.	Dragašek,	Dr.	Vavrušová,	Dr.	Vašečková	
Ospravedlnení:	Doc.	Dóci,	Dr.	André,	Dr.	Janík,	Dr.	Zelman,	Dr.	Grohol,	Dr.	Patarák,	p.	Lasičková	
	
Program:	
1. 17.	Česko-slovenský	psychiatrický	zjazd,	19.	–	21.	10.	2017	v	Bratislave	

a. Dr.	Izáková	(oficiálny	delegát)	požiadala	prof.	Afzala	Javeda	o	pomoc	pri	riešení	záštity	WPA	
nad	podujatím.	

b. Dr.	 Izáková	 požiadala	 doc.	 Andersa	 o	 zistenie	 ceny	 vydania	 suplementa	Česko-slovenskej	
psychiatrie	v	elektronickej	podobe	(abstrakty).	

c. Čestný	 organizačný	 výbor	 za	 českú	 stranu:	 prof.	 Češková,	 prof.	 Látalová,	 prof.	 Hrdlička,	
prof.	Mohr;	 za	 slovenskú	 stranu:	 prof.	 Pečeňák,	 prof.	 Ježová,	 doc.	 Dóci,	 doc.	 Kořínková,	
doc.	Ondrejka.	Dr.	Izáková	nominovaným	zašle	oficiálnu	žiadosť	a	menovanie.	

d. Organizačný	 výbor	 podujatia:	 Dr.	 Izáková,	 Dr.	 Králová,	 Dr.	 Breznoščáková,	 Dr.	 André,	 Dr.	
Janík,	Dr.	Dragašek,	Dr.	Zelman,	Dr.	Vavrušová,	Doc.	Anders,	prof.	Kašpárek,	Dr.	Hollý.	

e. Spoločnosť	 Berlina	 predstavila	 výboru	 ponuku	 hotelov	 a	spôsobu	 organizácie	 podujatia.	
Výbor	 sa	 rozhodol	 podujatie	 zorganizovať	 v	hoteli	 Carlton	 a	 spoločenský	 večer	 v	Starej	
Tržnici	(náklady	za	prenájom	priestorov	cca	3000	Eur).	

f. Webovú	stránku	bude	riešiť	spol.	Berlina.	
g. Grafickým	 motívom	 pozvánky	 17.	 ČSPZ	 bude	 hrad	 Devín	 a	sútok	 riek	 Dunaja	 a	Moravy,	

organizačne	je	zodpovedný	Dr.	André.	
2. Výbor	za	SPsS	SLS	odovzdal	blahoželanie	prof.	Češkovej,	čestnej	členke	SPsS	SLS	pri	príležitosti	

jej	životného	jubilea	a	schválil	preplatenie	nákladov	s	ním	spojených.	
3. Dr.	Vránová	požiadala	výbor	SPsS	SLS	o	schválenie	zmeny	zloženia	odbornej	pracovnej	skupiny	

pre	psychoterapiu	–	namiesto	Dr.	Čecha,	ktorý	odmietol	ďalej	v	OPS	pracovať,	ako	zástupcu	Dr.	
Evu	Janíkovú,	PA	Bratislava	a	ako	ďalšieho	člena	Dr.	Knížata,	PO	Nitra.	Výbor	tieto	nominácie	
odsúhlasil.	

4. Dr.	 Izáková	 požiadala	 Dr.	 Dúžeka	 a	Dr.	 Vránovú,	 predsedov	 OPS,	 o	poskytovanie	 informácií	
o	aktivitách	obidvoch	PS	výboru	SPsS	SLS	–	obaja	vzali	žiadosť	výboru	na	vedomie.	Obidve	OPS	
už	začali	pracovať.		

5. Výzva	 na	 prihlásenie	 podujatí	 do	 Kalendára	 podujatí	 SLS	 na	 rok	 2017	 bola	 zverejnená	 na	
webovej	 stránke	 spolu	 s	prihlasovacím	 formulárom.	 Dr.	 Králová	 zaslala	 výzvu	 spolu	
s	formulármi	 predsedom	 a	vedeckým	 sekretárom	 Sekcií	 a	prof.	 Heretikovi	 –	 organizátorovi	
Dobrotkovho	dňa.	

6. Dr.	Králová,	Dr.	Dragašek	a	Dr.	Patarák	(členovia	komisie	na	prideľovanie	grantov)	vypracúvajú	
pravidlá	na	prideľovanie	výskumných	a	publikačných	grantov	spolu		s	lehotami	na	ich	podanie,	
deadline	zasadnutie	výboru	v	11/2016.	



7. Dr.	 Izáková	vypracovala	a	predložila	na	SLS	 žiadosť	o	uvedenie	prof.	Žuchu	do	Dvorany	slávy	
slovenskej	medicíny.	

8. MZ	SR	vymenoval	Dr.	Izákovú	do	Rady	duševného	zdravia	MZ	SR.		
9. Dr.	 Breznoščáková	 a	Dr.	 Zelman	 vypracovali	 stanovisko	 k	riešeniu	 fenoménu	 agresivity	

v	psychiatrických	 zariadeniach.	 Výbor	 plánuje	 zaktualizovať	 Odborné	 usmernenie	 MZ	 SR	 o	
prevencii	 násilia	medzi	 psychiatrickými	 pacientmi,	 ktoré	 vyšlo	 vo	 Vestníku	MZ	 SR	 12-18,	 58,	
2010,	s.	89-90,	zodpovední	Dr.	Breznoščáková,	Dr.	Zelman.	

10. SLS	 zaslala	 výboru	 SPsS	 SLS	 Odborné	 usmernenie	 Ministerstva	 zdravotníctva	 Slovenskej	
republiky,	 ktorým	 sa	 určuje	 metodika	 pre	 tvorbu	 a	 implementáciu	 štandardných	
diagnostických	 postupov	 a	 terapeutických	 postupov	 –	 dokument	 je	 zverejnený	 na	 webovej	
stránke	SPsS	SLS.	

11. Dr.	 Izáková	 sa	 stretla	 so	 zástupcami	 farmaceutických	 spoločností	 Lundbeck	 a	Servier,	 ktorí	
prisľúbili	aktivitám	organizovaným	SPsS	SLS	podporu	aj	v	ďalšom	roku.	

12. MZ	 SR	 publikovalo	 dokument	 Revízia	 výdavkov	 v	zdravotníctve.	 Súčinnosť	MZ	 SR	 pri	 riešení	
otázok,	 ktoré	 z	existencie	 dokumentu	 vyplývajú	 a	týkajú	 sa	 odboru	 psychiatria,	 rieši	 Dr.	
Vavrušová.		

13. Dr.	Matisová	a	Dr.	Segeda	predložili	výboru	správy	zo	zahraničných	pracovných	ciest,	na	ktoré	
čerpali	granty	poskytnuté	SPsS	SLS.	

14. Uhradili	sme	členské	na	rok	2017	pre	EPA	–	624	Eur	
15. Výbor	odsúhlasil	zaplatiť	členské	na	rok	2017	a	nedoplatok	za	rok	2016	pre	UEMS	–	401	Eur.	
16. Dr.	 Breznoščáková	 oznámila	 termín	 a	miesto	 konania	 Jesenného	 psychofarmakologického	

sympózia	v	budúcom	roku	–	23.-25.11.2017,	Smolenice.		
17. Na	webovej	stránke	spoločnosti	zverejníme	výzvu	na	prihlásenie	sa	na	Salzburské	semináre	pre	

psychiatrov.	
18. Termíny	 stretnutí	 výborov	 boli	 zverejnené	 na	 stránke,	 nasledujúci	 bude	 23.11.2016	 o	15:00	

hod.	v	Bratislave.	
	
Zapísali:	Dr.	Izáková,	Dr.	Králová	


