
Zápisnica č. 5 
Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 14.05.2015 

 

Miesto zasadnutia: Knižnica Psychiatrickej kliniky LFUK a UN Bratislava 

 

Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Breznoščáková, Dr. Králová, Dr. Dragašek,Dr. André, Dr. Janík, 
Dr. Vašečková, Dr.  Patarák, p. Lasičková 

Ospravedlnení: Doc. Dóci,Dr. Grohol, Dr. Vavrušová, Dr. Zelman 

 

Program:  

1. Žiadosť o zaradenie materiálu: Dr. Izáková poslala oficiálnu žiadosť o zaradenie 
materiálu Odporúčania pre substitučnú liečbu závislostí od opioidov prof. Holomáňovi do 
edície Metodických listov racionálnej farmakoterapie MZ. Na základe rozhodnutia výboru 
zodpovedný za vypracovanie uvedeného materiálu bude Dr. Bodnár, ktorý bol mailom 
informovaný o ďalšom postupe.  

2. Správa z AIFP: Dr. Dragašek pripravil správu z materiálu Asociácie inovatívneho 
farmaceutického priemyslu (AIFP) o pravidlách pre organizáciu a podporu odborných 
podujatí. Výbor rozhodol, že najdôležitejšie body zo správy budú uverejnené na webovej 
stránke spoločnosti spolu s odkazom na originálny zdroj.  

3. Voľby Psychoterapeutickej sekcie: Dr. Zuzana Janíková a Dr. Natália Kaščáková 
budú výborom vyzvané, aby zorganizovali nové voľby do PST sekcie. 

4. Stanovisko výboru SPsS k novelizovanému zoznamu prioritných chorôb bude 
zverejnené na webovej stránke.  

5. Časopis Česká a slovenská psychiatrie: Prebehla diskusia o možnostiach podpory 
časopisu Česká a slovenská psychiatrie v roku 2016. Výbor zváži, ktorý z odborných 
časopisov (Česká a slovenská psychiatrie, Alkoholizmus a drogové závislosti, 
Psychiatria pre prax, Psychiatria, psychosomatika, psychoterapia) sa v budúcnosti stane 
oficiálnym časopisom SPsS SLS.  

6. Zjazd SPSsS: Výbor poveril Dr. Breznoščákovú a Dr. Dragaška zistením cenových 
ponúk zariadení v Košiciach, kde by sa mohol konať zjazd. Po upresnení miesta konania 
Dr. Izáková a Dr. Králová budú kontaktovať jednotlivé agentúry, ktoré boli navrhnuté 
členmi výboru, aby vypracovali cenové ponuky na organizáciu zjazdu. Na budúcom 
stretnutí výboru bude zvolený organizačný a programový výbor zjazdu. Výbor navrhol 
publikovanie abstraktov v suplemente časopisu Psychiatria pre prax. 

7. Stretnutie členov výborov ČPsS a SPsS: Doc. Kašpárek oznámil, že stretnutie 
výborov Psychiatrickej spoločnosti ČLS JEP a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS 
sa uskutoční 22.10.2015 počas 16. Česko-slovenského psychiatrického zjazdu v Brne.  

8. Česko-slovenský psychiatrický zjazd: Dr. Izáková pri osobnom stretnutí s doc. 
Kašpárkom zistila, že Psychiatrická klinikav Brne má záujem organizovať Česko-
slovenský psychiatrický zjazd len každé 4 roky v Brne a plne ho finančne zabezpečiť. 



Členovia výboru SPsS sa dohodli, že každé 4 roky v októbri bude teda SPsS SLS 
organizovať Česko-slovenský zjazd v Bratislave, a preto sa ako miesto konania 
Slovenského psychiatrického zjazdu bude preferovať iné západoslovenské mesto ako 
Bratislava.  

9. Zasadnutia Výboru SPsS: Na nasledujúcom stretnutí výboru sa dohodnú termíny 
a miesta stretnutí výboru na druhý polrok 2015. 

10. Zmluva o spolupráci: Dr. Izáková podpísala zmluvu o spolupráci č. 80-15-
1135./044/SLS (Antipsychotiká, mechanizmus účinku a klinické využitie, Medmark s.r.o., 
e-learning). 

11. Čestné členstvo pre Prof. Kukumberga: Dr. Králová dohodla odovzdanie čestného 
členstvaSPsS SLS pre Prof. Kukumberga19.6.2015 na slávnostnom seminári v PNPP 
v Pezinku. Dr. Janík bol poverený výborom, aby upravil text zdravice pre prof. 
Kukumberga do formy publikovateľnej v Českej a slovenskej psychiatrii.  

12. Členský poplatok EPA 2015: Dr. Izákovázistila prihlasovacie meno a heslo do 
extranetu EPA, dala vystaviť aktuálnu faktúru za členský poplatok na rok 2015, ktorá 
bola uhradenápod č. 3789. Volebná sila našej spoločnosti v EPA predstavuje 1 hlas. 

13. Členský poplatok WPA 2015: bola uhradená faktúra č. 3758-1. 

14. Členovia výboru sa vyjadrili, o ktoré oblasti činnosti výboru majú záujem. Pri rozdeľovaní 
jednotlivých úloh bude vedenie výboru na ne prihliadať. Dr. Izáková, Dr. Breznoščáková 
a Dr. Králová budú zabezpečovať koordinačnú činnosť. 

15. Preklad textov: Dr. Izáková oslovila firmu ELI&T (prekladateľská agentúra), ktorá 
zabezpečí preklad textov na webovú stránku do angličtiny. Cenovú ponuku pripraví po 
obdržaní informácie o rozsahu a náročnosti textu.  

16. Oficiálne stanovisko k uznávaniu kreditov SACCME: Dr. Izáková požiadala Mgr. 
Dobiša zo SLK o oficiálne stanovisko k uznávaniu kreditov SACCME. Mgr. Dobiš 
postúpil žiadosť kompetentnej osobe na riaditeľstve SLK, odkiaľ zatiaľ žiadna odpoveď 
neprišla. 

17. Webová stránka SPsS: Boli realizované naplánované úpravy na webovej stránke 
spoločnosti. P. Hájovský upravil názov spoločnosti na Slovenskú psychiatrickú 
spoločnosť, za čo mu bude uhradená faktúra. Do zoznamu členov aktuálneho výboru 
boli doplnené charakteristiky jednotlivých členov. Naďalej prebieha aktualizácia 
a reštrukturalizácia webovej stránky, v najbližšej dobe sa uskutoční stretnutie s p. 
Hájovským.  

18. Dr. Izáková informovala Dr. Heretikovú Marsalovú o návrhu vytvoriť Stálu komisiu 
ambulantných psychiatrov pri Výbore SPsS.  

19. Správa o hospodárení SPsS: Dr. Vašečková informovala o správe o hospodárení, 
ktorú poslala p. Čápová zo SLS. Pred každým stretnutím výboru bude vyžiadaná 
aktuálna správa.  

20. Vizitky členov výboru SPsS: Jednotliví členovia výboru obdržali oficiálne vizitky SPsS. 
Bola zaplatená faktúra č. 15.279 za ich tlač. 

21. Vedecký grant:Dr. Králová informovala, že v termíne a so všetkými náležitosťami prišli 
dve žiadosti o vedecký grant spoločnosti. Ide o dva tematicky podobné projekty, obe 



témy sú aktuálne a zaujímavé. Výbor sa dohodol, že oba projekty posúdi trojčlenná 
komisia (dr. Králová, dr. Dragašek a dr. Patarák) a rozhodne o výške finančnej podpory.  

22. Časopis Alkoholizmus a drogové závislosti: Bola uhradená faktúra za Alkoholizmus 
a drogové závislosti, č. 1-5, rok 2015, č. 5020713. 

23. Kredity SACCME: Bola uhradená faktúra za pridelenie kreditov SACCME č. 15040304 
za 14. Dobrotkov deň, ktorý sa konal dňa 16.4.2015 v Bratislave. 

 

 

Zapísala:   Dr. Králová, Dr. Izáková 

Prepísala: D. Lasičková 

	
	


