
Zápisnica č. 6 
Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 09.09.2015 

 
 
Miesto zasadnutia: Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava - knižnica 
 
Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Breznoščáková, Dr. Králová, Dr. André, Dr. Dragašek, Dr. Janík, 

Dr. Vašečková, Dr. Zelman, p. Lasičková 
 
Ospravedlnení: Doc. Dóci, Dr. Vavrušová, Dr. Grohol, Dr. Patarák 
 
Program:  
 

1. Dr. Izáková informovala členov výboru o prebehnutej komunikácii medzi Mgr. Lehkým 
z vydavateľstva Herba, Dr. Bodnárom a prof. Holomáňom, vedúcim redaktorom ML, 
ohľadom vydania materiálu „Odporúčania pre substitučnú liečbu závislostí od 
opioidov“. Vzhľadom k tomu, že kolektív autorov Dr. Izákovej oznámil svoje stanovisko 
nevydať materiál ako ML kvôli jeho finančnej náročnosti, Dr. Izáková zaslala prof. 
Holomáňovi list a odvolala iniciatívu vydania ML s uvedeným zameraním. Výbor sa 
dohodol, že v prípade žiadosti o vydanie odborného materiálu s garanciou SPsS 
v budúcnosti, bude od hlavného autora materiálu vyžadovať predloženie oficiálnej 
písomnej žiadosti. 

2. Správa z AIFP: Dr. Dragašek informoval výbor, že doteraz nebol vytvorený spoločný 
dokument AIFP a SLS k podpore a organizácii edukačných aktivít. V prípade, že sa tak 
stane, SPsS ho uverejní na svojej stránke. 

3. Prebehli korešpondenčné voľby do Psychoterapeutickej sekcie, Sekcie psychiatrov 
v špecializačnej príprave a Sekcie sociálnej psychiatrie, Dr. Izáková vyzve predsedov 
volebných komisií, aby komisie zabezpečili zrátanie hlasov a následne iniciovali kroky, 
aby mohli prebehnúť voľby v rámci výborov sekcií. 

4. Stanovisko výboru SPsS k novelizovanému zoznamu prioritných chorôb: Dr. 
Zelman vypracoval krátke stanovisko, z ktorého vyplýva, že Zoznam prioritných chorôb 
sa pre psychiatriu v poslednom období napriek vopred avizovaným zmenám nezmenil. 

5. Výbor hlasovaním vybral časopis Česká a slovenská psychiatrie ako najvhodnejší 
z domácich, resp. česko-slovenských časopisov, ktorý bude SPsS podporovať. O ďalšom 
postupe, podmienkach a možnostiach spolupráce s PS ČLS JEP bude výbor rokovať na 
spoločnom zasadnutí výborov v októbri 2015. 

6. XII. Slovenský psychiatrický zjazd, Hotel DoubleTree by Hilton, Košice, 23. - 25. 6. 
2016: 

a. Členovia výboru v priebehu letných mesiacoch schválili hlavnú tému zjazdu: 
„Psychiatria a súčasná medicína“. 

b. Dr. Izáková prostredníctvom oficiálneho delegáta EPA zaslala predsedovi EPA 
žiadosť o podporu zjazdu (organizáciu sympózia na zjazde). 

c. Členovia výboru sa dohodli, že pre XII. SPZ nebude SPsS žiadať záštitu WPA. 



d. Dr. Izáková požiadala výtvarníka Jozefa Vydrnáka, ktorý tradične vytvára grafické 
návrhy pre jednotlivé akcie organizované SPsS o vytvorenie návrhu grafiky pre XII. 
SPZ. Členovia výboru vybrali jeden z návrhov, ktorý sa bude používať na všetkých 
materiáloch súvisiacich so zjazdom. Dr. Izáková požiada p. Vydrnáka o vytvorenie 
niekoľkých farebných verzií vybraného návrhu. Po výbere farebnej verzie členmi 
výboru bude vytvorená prvá informácia k zjazdu. 

e. Dr. Izáková zaslala v priebehu augusta 2015 informáciu o konaní zjazdu 
farmaceutickým spoločnostiam, ktoré v minulosti zjazd finančne podporili.  

f. Dr. Izáková a Dr. Králová vytvorili návrh programu zjazdu, ktorý na zasadnutí 
členovia výboru schválili. V priebehu zjazdu sa bude konať aj zhromaždenie členov 
spoločnosti, kde sa prerokuje napr. výška členského príspevku, atď.  

g. Všetky sekcie SPsS budú vyzvané pripraviť na zjazd odborný blok prednášok, 
prípadne aj worskshop, pričom vzhľadom k hlavnej téme zjazdu sa im odporučí, aby 
do každého bloku zaradili jednu prednášku na predklinickú tému, resp. z mimo 
psychiatrického odboru. Presné pravidlá pre prihlasovanie odborných blokov 
Sekciami SPsS vypracujú Dr. Králová a Dr. Breznoščáková. 

h. Výbor schválil odborný blok zameraný na súčasný stav v odbore, organizáciu 
psychiatrickej starostlivosti a vzdelávania v psychiatrii.  

i. Výbor podporuje vytvorenie posterovej sekcie. Prihlásené práce, ktoré nebude 
možné zaradiť do programu vo forme prednášok budú prijímané ako postery. 
Programový výbor vyberie niekoľko najlepších posterov, ktorých autori budú vyzvaní 
k ich krátkemu odprezentovaniu (cca 3 minúty) v čase venovanom posterom. 

j. Dr. Zelman navrhol, aby bola na XII. SPZ venovaná väčšia pozornosť workshopom 
ako na Slovensku novej forme vzdelávania. Výbor sa dohodol, že bude 
zabezpečené, aby paralelne mohli prebiehať minimálne 3 workshopy. Pravidlá 
prihlasovania sa na workshopy budú vopred zverejnené na stránke SPsS a 
v programe zjazdu. 

k. Dr. Izáková oslovila členov honorárneho programového výboru zjazdu so 
žiadosťou o súhlas s ich účasťou v ňom. Všetci členovia, t.j. Doc. Pečeňák, Doc. 
Dóci, Doc. Ondrejka, Doc. Forgáčová, Doc. Kořínková vyslovili súhlasné stanovisko. 

l. Dr. Izáková požiadala SLS o presnú formuláciu obsahu zmluvy medzi 
spoločnosťou KAMI a SLS o vzájomnej spolupráci pri organizácii XII. SPZ. P. 
Petrovičová po stretnutí so spoločnosťou KAMI informovala Dr. Izákovú, že 
k formulácii zmluvy dôjde po 3.10.2015. 

m. Slávnostné otvorenie XII. SPZ sa uskutoční 22.6.2016 v Dóme sv. Alžbety v 
Košiciach, ktorý Dr. Králová na túto udalosť rezervovala. Okrem príhovorov čestných 
hostí a predsedníčky SPsS sa uskutoční koncert modernej hudby. Dr. Izáková 
informovala výbor o predpokladaných nákladoch na spoločenské podujatie aj 
o osobe interpreta. Výbor výšku nákladov aj interpreta schválil. Hradiť sa budú 
z registračných poplatkov účastníkov zjazdu. 

7. Dr. Izáková informovala výbor, že sa na ňu obrátil Dr. Burič, vedecký sekretár Súdno-
psychiatrickej sekcie so žiadosťou o poskytnutie adresára (mailové adresy, tel. čísla do 
ambulancií) členov SPS, aby im bolo možné zaslať oficiálne pozvánky na schôdzu 
Súdno-psychiatrickej sekcie SPsS SLS, ktorá sa bude konať 24.10.2015. Dr. Izáková 



jeho žiadosti vyhovela a súčasne ho požiadala o zaslanie kompletnej informácie 
o pripravovanej schôdzi, aby mohla byť zverejnená na webovej stránke SPsS. 

8. Termíny stretnutí výboru v 2. polroku 2015: Dr. Izáková zaslala členom výboru 
a dozornej rady návrh termínov zasadnutí výboru v 2. polroku 2015. Členovia výboru sa 
dohodli na týchto termínoch: 9.9., 22.10., 25.11., 16.12.  

9. Česko-slovenský psychiatrický zjazd – výbor sa dohodol, že vzhľadom k tomu, že na 
ČSPZ sa bude konať spoločné zasadnutie výborov spoločností PS ČLS JEP a SPsS, kde 
je potrebná účasť, čo najväčšieho počtu členov výboru, bude členom výboru a dozornej 
rady SPsS, ktorí o to požiadajú, hradiť cestovné náklady a ubytovanie. 

10. Webová stránka SPsS: p. Hájovský realizuje zmeny www stránky SPsS. Dr. Izáková mu 
v priebehu letných mesiacov zaslala anglickú verziu hlavných častí stránky. Text bude 
dodaný do konca septembra 2015. Finančné náklady ako celú realizáciu zmien 
webového portálu vrátane prekladu do anglického jazyka uhradí spoločnosť Lundbeck. 

11. Dr. Heretiková Marsalová oznámila Dr. Izákovej svoje stanovisko k vytvoreniu Stálej 
komisie ambulantných psychiatrov, ktorú iniciovala. Po oboznámení sa so situáciou 
ambulantných lekárov (aktivity Zdravita, ASL SR, SLK) a vzhľadom k aktivitám 
existujúcich spoločností ambulantných psychiatrov berie svoju aktivitu späť.  

12. Správa o hospodárení SPsS: Dr. Vašečková informovala o aktuálnom stave 
hospodárenia spoločnosti.   

13. Vedecký grant: Dr. Králová, Dr. Dragašek a Dr. Patarák (telefonicky) zhodne súhlasne 
posúdili obidve žiadosti o vedecké granty, ktoré boli doručené výboru SPsS. Vzhľadom 
k obsahu projektov a finančným možnostiam SPsS bola výška finančnej podpory 
stanovená zhodne pre obidva granty na 2000 €. Výbor zaviaže hlavného riešiteľa 
k vypracovaniu správy o realizácii grantu, prezentácii výsledkov  na podujatí 
organizovanom SPsS, ako aj uvádzaním podpory SPsS pri publikovaní výsledkov. 

14. Výbor iniciuje vytvorenie Komisie na posudzovanie vedeckých grantov, ktorej 
členovia budú zverejnení na webovej stránke. Navrhnutí boli za výbor Dr. Králová 
(predseda), Dr. Dragašek, za dozornú radu Dr. Patarák a nezávislý zaslepený hodnotiteľ 
doc. Kořínková. Všetci navrhnutí členovia súhlasia. Komisia vypracuje presné pravidlá 
k podávaniu žiadostí o granty, ktoré budú následne po schválení výborom zverejnené na 
stránke. Dr. Králová pripraví informáciu na webovú stránku o schválených vedeckých 
grantoch (autori, názov, stručná charakteristika projektu, schválené financie). 

15. Etická komisia predložila výboru SPsS písomne svoje stanovy, ktoré výbor schválil 
s výnimkou týkajúcou sa „tajného“ hlasovania členov. Výbor má za to, že nie je potrebné, 
aby hlasovanie o navrhnutých členoch EK bolo realizované tajným hlasovaním. Dr. 
Izáková požiada Dr. Pataráka o zaslanie upraveného a podpísaného dokumentu, a tiež 
zoznamu členov EK s ich kontaktnými údajmi. 

16. Dr. Janík predložil výboru žiadosť o dofinancovanie pracovnej cesty na WPA Kongres 
Kochi 2015 (vo výške cca 510 €), kde získal so svojou prednáškou Young Psychiatrists 
Fellowship Award v hodnote 500 €. Dr. Janík sa na kongrese z poverenia oficiálnej 
delegátky pre WPA, Dr. Izákovej, zúčastní tiež oficiálnych aktivít WPA. 

17. Dr. Izáková a Dr. Králová sa zúčastnili pracovného stretnutia so spoločnosťou 
Servier. Dr. Izáková vystúpi na tlačovej konferencii k Medzinárodnému dňu duševného 



zdravia, ktorá sa uskutoční  1.10.2015 s prednáškou o depresii. Spoločnosť Servier 
prisľúbila finančnú podporu aktivitám SPsS v roku 2015. 

18. Dr. Izáková vyzvala prostredníctvom webovej stránky SPsS a tiež listom priloženým 
k časopisu Alkoholizmus s drogové závislosti, zasielaným všetkým členom SPsS, 
o zasielanie mailových adries výboru SPsS. Táto aktivita smeruje k obmedzeniu finančne 
náročnej mailovej komunikácie v rámci SPsS. 

19. Dr. Breznoščáková oznámila, že bola vybratá Komisiou ministrov Európskeho 
parlamentu za člena European Committee for the Prevention of Torture and 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) na obdobie od 20.12.2015 do 
19.12.2019. 

20. Dr. Izáková v komunikácii s predsedníctvom UEMS oficiálne vymenovala Dr. Dragaška 
za delegáta SPsS pre túto spoločnosťou. 

21. Spoločnosť Lundbek požiadala SPsS o odbornú garanciu edukačného sympózia 
s názvom „3 pohľady do psychiatrie“, ktoré sa bude konať 16.-17.10.2015 vo Vígľaši, ako 
supervízor podujatia je navrhovaný doc. Pečeňák. Výbor SPsS žiadosť schválil. 
Spoločnosť Lundbeck bude informovaná o nutnosti podpísať zmluvu o odbornej garancii 
so SLS. 

22. Dr. Izáková informovala výbor, že prezident Medzinárodného kongresu WPA, ktorý sa 
bude konať v Istanbule (Turecko) 6.-10.7.2016, ponúkol SPsS možnosť zorganizovať 
odborné sympózium na tomto podujatí a tiež možnosť získať finančnú podporu pre 
mladých psychiatrov v rámci Early Career Psychiatrists Fellowship Program 
s deadlinom 1.12.2015. Členovia výboru sa dohodli, že informáciu o finančnej podpore 
zverejnia na webovej stránke SPsS. 

23. Dr. Izáková informovala výbor, že sa stala členkou výboru WPA Section on Urban 
Mental Health. 

24. Dr. Segeda a Dr. Matisová predložili Dr. Izákovej správu z pracovnej cesty. Dr. Izáková 
schválila dofinancovanie ich nákladov z financií SPsS. 

 
 

Zapísali:   Dr. Izáková, Dr. Králová 
Prepísala: D. Lasičková 


