
Zápisnica č. 1/2015 
Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 08.01.2015 

 
Miesto zasadnutia: Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69  
Bratislava 
 
Program:  
 
1. Metodické listy: Výbor SPsS sa dohodol, že distribúcia ML sa zabezpečí na akciách 

SPsS SLS. Informácia je zverejnená aj na webovej stránke spoločnosti. 
 
2. Aktualizácia členstva SPsS SLS v roku 2015: Výzva na aktualizáciu členstva v SPsS 

v jednotlivých sekciách bude zverejnená na webovej stránke spoločnosti. (zabezpečí Dr. 
Zelman) 

 
3. Publikácie na web-stránke: Uverejnenie publikácií na webovej stránke SPsS SLS - 

aktuálne prebieha komunikácia Dr. Breznoščákovej s autormi publikácií Kapitoly 
modernej psychiatrie a spol. Lundbeck. Dr. Vavrušová poskytla zoznam kníh 
garantovaných SPsS SLS, ktoré vyšli vo Vydavateľstve Osveta - bude uverejnený na 
webovej stránke. 

 
4. Voľba novej Etickej komisie SPsS SLS: zvolená bola Etická komisia v zložení predseda 

Dr. Patarák, členovia Dr. Caisová, Dr. Moravčík, Doc. Pečeňák, Dr. Vavrušová. 
 
5. Správy o aktivitách EPA, WPA a UEMS: Dr. Vavrušová predložila výboru písomné 

správy o pôsobení v uvedených medzinárodných organizáciách a v Liekovej komisii v 
posledných dvoch rokoch. 

 
6. Pracovné abstrakty: Aktívna účasť členov SPsS SLS na 23rdEuropean Congress of 

Psychiatry vo Viedni 28.-31.3.2015 - na webovej stránke SPsS SLS bola zverejnená 
výzva na prihlásenie abstraktov (deadline do 6.1.2015) na udelenie dvoch cestovných 
grantov, keďže doteraz nebol prihlásený žiadny abstrakt, bude termín predĺžený do 
15.2.2015 - zabezpečí Dr. Breznoščáková. Informácia bude zaslaná členom SPsS aj e-
mailom - p. Lasičková. 

 
7. Jednotlivé akcie: Členovia výboru sa dohodli, že postup pri schvaľovaní žiadosti o 

garanciu SPsS SLS pre odborné podujatie bude nasledovný: 
o Schválenie termínu odborného podujatia (žiadosť musí obsahovať okrem termínu aj 

názov odborného podujatia, mená sponzorov, organizátora - koordinátora) 
(doručenie Výboru najneskôr 2 mesiace pred odborným podujatím). 

o Predloženie programu odborného podujatia, menného zoznamu prednášajúcich a 
abstraktov prednášok (doručenie Výboru najneskôr 2 mesiace pred odborným 
podujatím). 

o Schválenie garancie a odborného garanta podujatia (musí byť osobne prítomný na 
podujatí) - Výbor schvaľuje na základe predložených podkladov. Podpísanie 
Prihlášky odborného podujatia. 

o Podpísanie Zmluvy o odbornej garancii so SLS. 



o Dodanie slidov prednášok minimálne 24 hod. pred podujatím na adresu 
vybor.psychiatry(et)gmail.com. 

Podmienka garancie: Odborné podujatie musí byť prístupné pre všetkých členov SPsS 
SLS. 

 
8. Edukačná akcia pre mladých psychiatrov, ktorá mala byť realizovaná v decembri 2014 

sa preložila na február 2015 a zmenil sa aj organizátor spol. Servier na Farmi-profi, 
s.r.o.. Garantom a koordinátorom podujatia je doc. Forgáčová. Žiadosť bude schválená 
po splnení podmienky dodania abstraktov prednášok Dr. Vavrušovej a doc. Pečeňáka a 
po podpise Zmluvy o odbornej garancii medzi Farmi-profi, s.r.o. a SLS. Poverená Dr. 
Breznoščáková. 

 
9. Odborné podujatia: EliLilly bolo začiatkom decembra 2014 oznámené, že termíny 

obidvoch pripravovaných odborných podujatí sú vyhovujúce a boli im zaslané 
podmienky garancie. EliLilly doteraz nereagovala. Dr. Breznoščáková ich opätovne 
upovedomí. 

 
10. Životné jubileum profesora MUDr. Jozefa Kafku, DrSc.:Na seminári organizovanom 

Spolkom lekárov v  Košiciach v súvislosti so životným jubileom prof. Kafku sa zúčastní 
ako zástupca PK LFUK a UN Bratislava jej prednosta doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. 

 
11. Ceny a granty SPsS SLS: Dr. Králová do budúceho stretnutia Výboru vypracuje a 

predloží prehľad udelených cien a grantov SPsS SLS za posledné 4 roky, tiež zistí, či ku 
grantom boli predložené správy o ich čerpaní. 

 
12. Termíny stretnutí Výboru SPsS: Termíny stretnutí v I. polroku 2015 boli potvrdené, 

upresnil sa čas jednotlivých zasadnutí. V Bratislave sa zasadnutie uskutoční vždy o 
14:00 hod., v Smokovci o 11:00 hod., v Piešťanoch o 12:00 hod., v Košiciach sa čas 
upresní na ďalšom zasadnutí Výboru.  

 
13. Anglická verzia webovej stránky: Prípravy anglickej verzie webovej stránky SPsS SLS 

pokračujú - zodpovedná Dr. Breznoščáková.  
 
14. Mikrozjazdy SPsS: Pokračujú prípravy koncepcie “mikrozjazdov” SPsS SLS v rokoch, 

kedy sa neorganizuje Slovenský psychiatrický zjazd. Navrhnuté bolo, že by sa aktívne 
na programe mohli spolupodielať menej solventné sekcie SPsS SLS. 

 
15. Česko-slovenský psychiatrický zjazd - z ČR nám zaslali 1200 ks letákov. 600 letákov 

odnesie p. Lasičková na SLS, aby zabezpečili ich distribúciu členom SPsS SLS spolu s 
časopisom Alkoholizmus a drogové závislosti. 600 ks sa bude distribuovať na 
podujatiach, ktoré garantuje/organizuje SPsS SLS. Vedecký výbor osloví vybraných 
členov SPsS SLS s požiadavkou o prihlásenie bloku na ČSPZ. Požiadali sme českú 
stranu o zaslanie podkladov pre informáciu o zjazde v časopise Psychiatria pre prax. 

 
16. Zápisnice zo stretnutí: Výbor SPsS sa dohodol, že zápisnice zo zasadnutí sa budú v 

skrátenej verzii zverejňovať na webovej stránke. 
 



17. Finančná podpora: Členmi výboru bola prerokovaná žiadosť doc. Forgáčovej o finančnú 
podporu publikácie Folia psychopathologica, ktorá obsahuje fulltexty prednášok z 
Guensbergerovho a Dobrotkovho dňa. Doc. Forgáčovej bude oznámené, aby do mája 
2015 podala žiadosť o publikačný grant (formulár je na webovej stránke). Navrhneme 
publikáciu vydávať každé dva roky. 

 
18. Členstvo v „CPT“:Na základe žiadosti MUDr. Nováka – generálneho riaditeľa Sekcie 

zdravia pri MZ SR o nomináciu kandidáta za SR na funkciu člena v Európskom výbore 
na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania 
/“CPT“/ bola schválená nominácia MUDr. Dagmar Breznoščákovej, Ph.D. – spolu so 
životopisom bude odoslané na MZ SR. 

 
19. Výbor otvoril diskusiu ohľadom finančnej podpory podujatí organizovaných jednotlivými 

menej solventnými sekciami - prerokovať na najbližšom zasadnutí Výboru. 
 
 
 
Zapísala:   Dr. Breznoščáková 
Prepísala: D. Lasičková 


