
 

 

Zasadnutie výboru a dozornej rady Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS  

dňa 15.04.2020 telekonferenčnou formou 

Zápisnica č. 4/2020 

 

Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Breznoščáková, Dr. Králová, Dr. Dragašek, Dr. Dúžek, Dr. Valkučáková, Dr. 
Vašečková, Dr. Patarák, Dr. Režnáková, Dr. Turček,  

Ospravedlnili sa: Dr. Vavrušová, Dr. Zelman, p. Lasičková 

 

Program: 

1. Prof. Breza, prezident SLS, postúpil žiadosť o akreditáciu špecializačného vzdelávania na SZU 
dekanovi SZU. 

2. Spol. Gedeon Richter oznámila, že kvôli situácii s hotelom potvrdili termín podujatia Progres v 
terapii schizofrénie v termíne 2.-3.10.2020. Naďalej žiadajú o odbornú garanciu SPsS. Výbor súhlasí 
so žiadosťou. 

3. Zjazd PS ČLS JEP sa uskutoční v termíne 4. – 6.10.2020. Vzhľadom k epidemiologickej situácii 
a organizácii dlhodobo plánovaných domácich podujatí na jeseň 2020 SPsS svoju aktívnu účasť 
stornovala. 

4. Výbor diskutoval o organizácii XIV. SPZ a Stretnutí expertov v kontexte aktuálnej epidemiologickej 
situácie. Dr. Izáková bola poverená zistiť záujem účastníkov Stretnutí expertov o telekonferenčné 
stretnutie na jeseň 2020. Výbor sa dohodol, že XIV. Slovenský psychiatrický zjazd sa uskutoční 
spoločne s 19. Česko-slovenským psychiatrickým zjazdom 22.-25.9.2021 v Bratislave. Dôvodom je 
aktuálna epidemiologická situácia a súčasne platný kalendár plánovaných podujatí pre roky 2020 a 
2021. Výbor diskutoval aj možnosť telekonferenčného podujatia ako náhrady za SPZ, ktoré by sa 
uskutočnilo na jeseň 2020 ako jednodňové podujatie. Rozhodnutie však vzhľadom k neistému 
priebehu pandémie odložil na neskôr. 

5. Grantová komisia SPsS schválila inováciu pravidiel pre vedecké a publikačné granty. Dr. Izáková ich 
aktualizuje na webovej stránke. 

6. Dr. Izáková informovala členov výboru SPsS a DR o príprave psychosociálnej podpory zdravotníckych 
pracovníkov, ktorú v čase pandémie realizuje MZ SR. 

7. Dr. Izáková informovala členov výboru SPsS a DR informovala o aktualizácii odborného usmernenia 
a odporúčaní postupu pre manažment pacientov s duševnou poruchou v súvislosti s infekciou 
COVID-19 v 1. a 2. fáze pandémie v SR (7. apríla 2020), ktoré sú zverejnené na webovej stránke SPsS 
a aj MZ SR. 

8. MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH, LF UK požiadala o možnosť zverejniť na stránke SPsS 
informáciu o organizácii pomoci pre ľudí v núdzi počas pandémie COVID-19. Výbor diskutoval 
podporu tejto aktivite, Dr. Valkučáková bola poverená zistiť bližšie podmienky participácie 
potenciálnych záujemcov. Následne informáciu zverejníme na našej webovej stránke. 

9. Podporili sme zmenu stanov pre možnosť elektronického hlasovania vo voľbách WPA, ktoré sa majú 
konať na Kongrese WPA v Bangkoku v termíne 14. – 17.10.2020. 

10. Nasledujúce zasadnutie výboru a DR sa uskutoční telekonferenčne v plánovanom termíne 
13.05.2020 o 13:00 hod., pozvánku zašle Dr. Izáková mailom 10 minút pred začiatkom zasadnutia. 

 

Zapísala: Dr. Izáková 


