
Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 23.11.2016 

Zápisnica č. 9/2016 

Miesto zasadnutia: Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava 

 

Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Králová, Dr. Breznoščáková, Dr. André, Dr. Janík, Dr. Dragašek, Dr. 

Vavrušová, Dr. Vašečková 

Ospravedlnení: Doc. Dóci, 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) získala záštitu WPA nad podujatím. Povinnosťou SPsS SLS je 
pozvať na vlastné náklady aspoň jedného člena WPA Executive Committee na podujatie. 

b. Dr. Izáková opätovne požiada doc. Andersa o zistenie ceny vydania suplementa Česko-
slovenskej psychiatrie v elektronickej podobe (abstrakty). Vzhľadom k tomu, že SPsS SLS 
podporila vydávanie časopisu aj v roku 2017, požiada o redukciu kalkulovanej ceny. 

c. Členovia Čestného organizačného výboru(ČOV) zaslali súhlas so svojim menovaním Dr. Izákovej. 
Predsedom ČOV sa stal prof. Pečeňák a členmi prof. Češková, prof. Látalová, prof. Hrdlička, prof. 
Mohr, prof. Ježová, doc. Dóci, doc. Kořínková, doc. Ondrejka. Členom ČOV a Organizačného 
výboru podujatia bude poskytnutá automatická, bezplatná registrácia na podujatie. 

d. Dr. Dragašek tlmočil výboru SPsS SLS žiadosť výboru Poľskej psychiatrickej spoločnosti (PPS) 
o spoločné zasadnutie výborov. Výbor sa dohodol, že členov výboru PPS pozve na 17. ČSPZ, 
poskytne im bezplatnú registráciu a vytvorí im v programe priestor na organizáciu sympózia. 

e. Dr. Vavrušová požiadala výbor SPsS SLS o možnosť pozvať na 17. ČSPZ prof. Cécile Hanon, 
Secretary for Education (Paríž, Francúzsko) – výbor jej žiadosť schválil. 

f. Dr. Králová požiadala výbor SPsS SLS o možnosť pozvať na 17. ČSPZ prof. Stevena Rapcsaka 
University of Arizona, USA – výbor jej žiadosť schválil. 

g. Dr. Breznoščáková požiadala výbor SPsS SLS o možnosť zorganizovať blok prednášok 
odborníkov z CPT – výbor jej žiadosť schválil. 

h. Žiadosť Neuropsychiatry (London) o možnosť propagovať 17. ČSPZ výbor SPsS SLS neschválil. 

2. Dr. Izáková požiada Dr. Vránovú o zaslanie informácie o definitívnom odbornej pracovnej skupiny 
pre psychoterapiu. 

3. Odborné pracovné skupiny pre Katalogizačnú komisiu MZ SR – pre odbory psychiatria 
a psychoterapia, ktoré pracujú pod vedením predsedov Dr. Dúžeka a Dr. Vránovej, sa aktívne 
podieľajú na vytvorení Zoznamu výkonov predsedov OPS a o svojich aktivitách pravidelne 
informujú Dr. Izákovú. 

4. Dr. Králová zaslala SLS informácie o podujatiach určených do Kalendára podujatí SLS na rok 2017. 

5. Dr. Králová, Dr. Dragašek a Dr. Patarák (členovia komisie na prideľovanie grantov) vypracovali 
pravidlá na prideľovanie výskumných a publikačných grantov spolu s lehotami na ich podanie. 
Informácie zverejníme na webovej stránke SPsS SLS a notifikáciu zašleme všetkým členom 
spoločnosti. 

6. Výbor SPsS SLS sa dohodol na predĺžení čerpania schválených finančných prostriedkov o 1 rok (t.j. 
aj v roku 2017) pre obidva výskumné grantySPsS SLS pridelené v roku 2015. 



7. MUDr. Ján Šuba, MPH, hlavný odborník pre detskú psychiatriu MZ SR a člen výboru Sekcie detskej 
a dorastovej psychiatrie zaslal na vedomie výboru SPsS SLS žiadosť adresovanú MUDr. B. 
Bánovskému, generálnemu riaditeľovi Sekcie zdravia MZ SR o pracovné stretnutie v súvislosti 
s riešením nepriaznivej situácie v pedopsychiatrii na Slovensku. Výbor vzal uvedený dokument na 
vedomie. 

8. Dr. Izáková ako konateľka Ústavu pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii spol. s r.o. 
(UZCPP) požiadala výbor SPsS SLS o možnosť notifikovať členom SPsS SLS prostredníctvom 
zaslaného e-mailu informáciu o edukačných podujatiach, organizovaných UZCPP – výbor jej žiadosť 
schválil. 

9. Výbor sa dohodol na termínoch zasadnutia v prvej polovici roka 2017 – 18.1., 15.2., 15.3., 11.4., 
11.5., 15.6., miesto zasadnutia a presný čas budú upresnené. Nasledujúce zasadnutie výboru 
14.12.2016 o 14:00 hod. v Bratislave. 

 

Zapísali: Dr. Izáková, Dr. Králová 


