
Zápisnica č. 2 
Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 04.02.2015 

 
 
Miesto zasadnutia: Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Mickiewiczova 13, Bratislava 
 
Prítomní: Dr. Breznoščáková, Dr. Zelman, Dr. Vavrušová, doc. Dóci, Dr. Grohol, 

Dr. Králová, Dr. Vašečková, Dr. André, Dr. Janík, Dr. Dragašek, p. Lasičková 
Ospravedlnení: Dr. Izáková, Dr. Patarák 
 
Program:  

1. Dr. Zelman oznámil členom výboru SPsS, že sa vzdáva funkcie prezidenta SPsS SLS zo 
zdravotných dôvodov ku dňu 11.  3. 2015, pričom voľby – tajné hlasovanie sa budú konať 
na najbližšom zasadnutí 12. 3. 2015 v Košiciach. 

2. Členská základňa SPsS: Členská základňa SPsS SLS (menný zoznam) a zoznamy 
jednotlivých sekcií spolu s aktuálnymi výbormi jednotlivých sekcií a s dátumom 
posledných volieb do výborov bola vyžiadaná od SLS. Jednoznačne je vymedzené §3, 
odstavec 1 Volebného poriadku SLS, že dĺžka volebného obdobia do orgánov a funkcií 
SLS a ich organizačných zložiek je maximálne 4 roky. Psychoterapeutická sekcia, 
Sekcia biologickej psychiatrie a Sekcia sociálnej psychiatrie budú opätovne vyzvaná na 
urgentnú realizáciu volieb. Sekcie, ktoré by si mali v roku 2015 zorganizovať voľby 
svojich výborov, budú opätovne vyzvané, aby tak urobili.  

Termíny posledných volieb v rámci jednotlivých sekcií SPsS SLS: 

− Sekcia drogových závislostí /04431/  05.11.2014 

− Sekcia Súdno-psychiatrická /04457/ 28.11.2014 

− Sekcia Psychofarmakologická /04433/  11.03.2013 

− Sekcia Psychiatrov v špecializačnej príprave /04435/ 13.05.2011 

− Sekcia Gerontopsychiatrická /04456/ 28.04.2011 

− Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie /04432/  25.03.2011 

− Sekcia Psychopatológie /04436/  12.01.2011 

− Sekcia sociálnej psychiatrie /04466/ 08.12.2010 

− Sekcia biologickej psychiatrie /04499/ 01.12.2010 

− Sekcia Psychoterapeutická /04434/  22.11.2007 

3. Aktualizácia členstva SPsS SLS v roku 2015: Výzva na aktualizáciu členstva v SPsS 
v jednotlivých sekciách bude zverejnená na webovej stránke spoločnosti. 

4. Životné jubileá:  

o profesora MUDr. Vladislava Zikmunda, DrSc.: pri príležitosti významného životného 
jubilea 90 rokov v mene Výboru SPsS SLS prof. Zikmundovi zagratuluje doc. MUDr. 
Ján Pečeňák, CSc. 

o  profesora MUDr.Petra Kukumberga, PhD. – formulácia „zdravice“ – za výbor SPsS 
SLS je poverený Dr. Janík. 



5. Ceny a granty SPsS SLS: Dr. Králová predložila Výboru prehľad udelených cien a 
grantov SPsS SLS za posledné 4 roky.  

6. Česko-slovenský psychiatrický zjazd - 600 letákov bolo doručených na SLS, ktorá 
zabezpečila ich distribúciu členom SPsS SLS spolu s časopisom Alkoholizmus a 
drogové závislosti.  

7. Poisťovňa Dôvera: - odpoveď z poisťovne Dôvera na list z 22. 12. 2014 ohľadom služby 
Bezpečné liekybude uverejnená na webovej stránke spoločnosti – Dr. Breznoščáková. 

8. Diskusia:  

− Výbor otvoril diskusiu ohľadom finančnej podpory podujatí organizovaných 
jednotlivými menej solventnými sekciami - prerokovať na najbližšom stretnutí Výboru 
– trvá po voľbách jednotlivých sekcií. 

− Bol diskutovaný podnet Dr. Janíkovej ohľadom zverejňovania informácií v rámci 
„Verejných súdov“ na webe týkajúcich sa pacientov aj lekárov v rámci nedobrovoľnej 
hospitalizácie. 

− Bola diskutovaná otázka týkajúca sa Novely o „nepeňažnom plnení“ v súvislosti 
s organizáciou jednotlivých odborných podujatí. 

9. Bolo odsúhlasené použitie loga a podpory spoločnosti SPsS SLS pre občianske 
združenia a nadácie týkajúce sa pacientskych organizácií –spoločnosti o to žiadajúce 
dodajú krátky projekt a garantov akcie. 

10. Dr. Grohol nastolil otázku ohľadom vypracovaného Odborného usmernenia Sekciou AT 
– doporučené Dr. Groholovi oficiálne osloviť Výbor SPsS SLS ohľadom recenzie 
a oponentúry členmi výboru. 

 
 
Zapísala:   Dr. Breznoščáková 
Prepísala: D. Lasičková 


