
Zasadnutie	výboru	Slovenskej	psychiatrickej	spoločnosti	SLS	dňa	21.09.2016	
Zápisnica	č.	7/2016	

	
Miesto	 zasadnutia:	 Austria	 Trend	 Hotel	 Bratislava	 (v	 rámci	 V.	 Kongresu	 Slovenskej	
neuropsychiatrickej	spoločnosti	SLS	a	Medzinárodnej	konferencie	C.I.A.N.S.	2016)	
	
Prítomní:	 Dr.	 Izáková,	 Dr.	 Králová,	 Dr.	 Breznoščáková,	 Dr.	 André,	 Dr.	 Dragašek,	 Dr.	 Janík,	 Dr.	
Vavrušová,	Dr.	Zelman,	Dr.	Vašečková	
Ospravedlnení:	Doc.	Dóci,	Dr.	Grohol,	Dr.	Patarák,	p.	Lasičková	
	
Program:	
1. Česká	a	slovenská	psychiatrie:	

a. Výbor	 SPsS	 SLS	 sa	 rozhodol,	 že	 aj	 v	roku	 2017	 bude	 časopisom	 spoločnosti	 periodikum	
Česká	 a	slovenská	 psychiatrie.	 Na	webovej	 stránke	 bude	 zverejnená	 ponuka	 na	 redukciu	
predplatného	o	50%	pre	členov	spoločnosti,	ktorí	o	to	požiadajú.	

b. Recenzentmi	časopisu	budú	Dr.	Izáková,	Dr.	Králová,	Dr.	Breznoščáková,	Dr.	Dragašek,	Dr.	
Zelman.	Dr.	Izáková	na	základe	podkladov	od	recenzentov	pripraví	zoznam	tém,	ktorými	sa	
majú	záujem	zaoberať	a	zašle	ho	Dr.	Andersovi.	

2. 17.	Česko-slovenský	psychiatrický	zjazd,	19.	–	21.	10.	2017	v	Bratislave	
a. Dr.	Izáková	(oficiálny	delegát)	požiada	WPA	o	záštitu	nad	podujatím.	
b. Dr.	 Izáková	 požiada	 doc.	 Andersa	 o	 zistenie	 ceny	 vydania	 suplementa	 Česko-slovenskej	

psychiatrie	v	elektronickej	podobe	(abstrakty).	
c. Prof.	 Kašpárek	navrhol	 ako	 členov	Čestného	 výboru	 za	 českú	 stranu	–	prof.	 Praška,	 prof.	

Hrdličku,	doc.	Mohra.	Výbor	SPsS	SLS	navrhnutých	členov	schválil	a	súčasne	nominoval	aj	
prof.	Češkovú	ako	čestnú	členku	SPsS	SLS.	

d. Organizačný	 výbor	 podujatia:	 Dr.	 Izáková,	 Dr.	 Králová,	 Dr.	 Breznoščáková,	 Dr.	 André,	 Dr.	
Janík,	Dr.	Dragašek,	Dr.	Zelman,	Dr.	Vavrušová,	Doc.	Anders,	prof.	Kašpárek,	Dr.	Hollý.	

e. Spoločnosť	 Berlina	 predstavila	 výboru	 ponuku	 hotelov	 a	spôsobu	 organizácie	 podujatia.	
Výbor	sa	rozhodol	podujatie	zorganizovať	v	hoteli	Carlton.	

f. Grafickým	motívom	pozvánky	17.	ČSPZ	bude	hrad	Devín	a	sútok	riek	Dunaja	a	Moravy.	
g. Výbor	sa	dohodol,	že	prvý	autor	bude	mať	znížený	registračný	poplatok	na	podujatie	len	na	

základe	žiadosti	o	pridelenie	edukačného	grantu	(výzva	bude	zverejnená	na	webe).	
3. Termín	XIII.	 SPZ	21.	 –	23.	 jún	2018,	miesto	 konania	 stredné	Slovensko	–	 získame	ponuku	na	

Donovaly.	 Nie	 je	 možné	 dodržať	 2-týždňový	 odstup	 s	 XII.	 Českým	 psychiatrickým	 zjazdom,	
nakoľko	 doc.	 Anders	 oznámil,	 že	 tento	 sa	 uskutoční	 v	termíne	 14.-17.6.2018	 (miesto	 sa	
upresní).	

4. Výbor	 nominoval	 ako	 nového	 člena	 katalogizačnej	 subkomisie	 –	 pracovnej	 skupiny	 pre	
psychiatriu	Dr.	Bodnára,	nakoľko	sa	Dr.	Martinove	vzdal	svojho	členstva,	na	funkciu	predsedu	
navrhol	Dr.	Dúžeka.	MZ	SR	oznámilo	Dr.	Ferenčákovej,	že	jej	členstvo	v	PS	ukončuje.	

5. Výbor	 SPsS	 SLS	 zaslal	 v	 júli	 analýzu	 vykazovaných	 zdravotných	 výkonov	 poskytovateľmi	
zdravotnej	 starostlivosti	 podľa	 Nariadenia	 vlády	 č.	 776/2004	 Z.z.,	 ktorým	 sa	 vydáva	 Katalóg	



zdravotných	výkonov,	ktoré	boli	zazmluvnené	poisťovňami	(prax	vs.	legislatíva)	MZ	SR,	Odboru	
kategorizácie	zdravotných	výkonov,	ktorú	vypracoval	Dr.	Zelman	spolu	s	členmi	nominovanými	
do	PS.	

6. Dr.	 Izáková	 požiada	 Dr.	 Dúžeka	 a	Dr.	 Vránovú,	 predsedov	 PS,	 o	poskytovanie	 informácií	
o	aktivitách	obidvoch	PS	výboru	SPsS	SLS.	

7. Počas	 XII.	 SPZ	 prebehlo	 plenárne	 zhromaždenie	 členov	 SPsS	 SLS,	 ktoré	 odhlasovalo	zvýšenie	
členského	 príspevku	 SPsS	 SLS	 na	 50€/rok	 (z	 toho	 34€	 pripadá	 SPsS)	 a	zvýšení	 členského	
príspevku	Sekcií	SPsS	SLS	na	5€/rok	(s	výnimkou	nepracujúcich	dôchodcov,	žien	na	materskej	
a	rodičovskej	dovolenke	a	študentov,		ktorým	zostávajú	členské	príspevky	nezmenené).	

8. Dr.	Izáková	odpísala	Mgr.	Valkovej,	vedúcej	odboru	sociálnych	vecí,	MÚ	Bratislava	–	Ružinov	na	
žiadosť	 o	spoluprácu	 vo	 veci	 sebaobslužnosť	 strácajúcich	 seniorov	 trpiacich	 duševnými	
poruchami	 (demencia,	 schizofrénia,	 atď.),	 že	 nie	 je	 možné	 v	predmetnej	 veci	 konať	
individuálne,	uvedená	problematika	bude	súčasťou	pripravovaných	zmien	v	psychiatrii.	

9. Dr.	Izáková	zaslala	Dr.	Kondratevovi	–	Nejmanovi,	konateľovi	Psychcen-PKN	s.r.o.,	Tornaľa	list	
s	podporným	stanoviskom	SPsS	SLS	k	vytváraniu	DS.	

10. Výzva	na	prihlásenie	podujatí	do	Kalendára	podujatí	SLS	na	rok	2017	bude	zverejnená	v	októbri	
2016	na	webovej	 stránke	 spolu	 s	prihlasovacím	 formulárom,	pripraví	 ju	Dr.	 Králová.	 Súčasne	
zašle	 výzvu	 spolu	 s	formulármi	 predsedom	a	vedeckým	 sekretárov	 Sekcií	 a	prof.	Heretikovi	 –	
organizátorovi	Dobrotkovho	dňa.	

11. Dr.	 Králová,	Dr.	Dragašek	 a	Dr.	 Patarák	 (členovia	 komisie	 na	prideľovanie	 grantov)	 vypracujú	
v	priebehu	októbra	2016	pravidlá	na	prideľovanie	výskumných	a	publikačných	grantov	spolu		s	
lehotami	na	ich	podanie,	ktoré	budú	zverejnené	na	webovej	stránke	SPsS	SLS.	

12. Výbor	 SPsS	 SLS	 schválil	 žiadosť	 Dr.	 Turčeka,	 šéfredaktora	 časopisu	 Alkoholizmus	 a	drogové	
závislosti	(časopis	Sekcie	drogových	závislostí)	o	dotáciu	500	Eur	pre	časopis.		

13. Výbor	vybral	špecializačnú	prácu	Dr.	Borovskej	Aldosterón	v	etiopatogenéze	predmenštruačnej	
dysforickej	 poruchy	 na	 publikovanie	 v	edícii	 Kapitoly	 modernej	 psychiatrie,	 ktorú	 podporuje	
spoločnosť	Lundbeck.	

14. Dr.	 Izáková,	 Dr.	 Vavrušová	 sa	 zúčastnia	 na	 Tlačovej	 konferencii	 venovanej	 Dňu	 duševného	
zdravia,	ktorá	sa	bude	konať	v	Austria	Trend	Hotel	Bratislava	dňa	29.9.2016	o	10:30	hod.	TK	je	
tradične	 venovaná	 téme	 depresia	 a	anhedónia.	 Podporuje	 ju	 spoločnosť	 Servier.	 Dr.	 Izáková	
a	Dr.	Vavrušová,	príp.	 i	Dr.	Breznoščáková	 svojou	účasťou	aj	na	ďalších	podujatiach	podporia	
Deň	duševného	zdravia	(Ženský	magazín,	Teleráno,	atď.	).	

15. Výbor	SPsS	SLS	 schválil	poctu	–	 striebornú	medailu	SLS	 -	pre	prof.	Pečeňáka,	 ktorá	mu	bude	
slávnostne	odovzdaná	na	17.	ČSPZ	v	Bratislave.	

16. Výbor	na	žiadosť	doc.	Ondrejku	vydal	Stanovisko	k	umiestneniu	akútnych	lôžok	psychiatrickej	
starostlivosti	vo	všeobecných	nemocniciach	–	zverejnené	je	na	webovej	stránke	spoločnosti.	

17. Výbor	SPsS	SLS	požiada	doc.	Čaplovú	o	pomoc	pri	 vypracovaní	podkladov	pre	uvedenie	prof.	
Žuchu	do	Dvorany	slávy	slovenskej	medicíny.	

18. Výbor	SPsS	SLS	nominoval	do	Rady	duševného	zdravia	MZ	SR	ako	svojho	delegáta	Dr.	Izákovú.	
Súčasne	požiadal	o	ukončenie	členstva	Dr.	Vavrušovej,	past-prezidentky	SPsS	SLS.	



19. Dr.	Dragašek	oznámil,	že	nasledujúce	stretnutie	UEMS	sa	bude	konať	13.-15.10.2016	vo	Viedni.	
Výbor	schválil	jeho	účasť	na	tomto	podujatí.	

20. Dr.	 Vavrušová	 ako	 predsedníčka	 Sekcie	 biologickej	 psychiatrie	 oznámila,	 že	 Konferencia	
biologickej	psychiatrie	sa	bude	konať	15.-17.6.2017	v	Piešťanoch.	

21. Výbor	 SPsS	 SLS	 sa	 zaviazal	 vypracovať	 stanovisko	 k	riešeniu	 fenoménu	 agresivity	
v	psychiatrických	 zariadeniach,	 o	ktoré	 požiadal	 Dr.	 Zelman,	 nakoľko	 v	PN	 Hronovce	 vzniká	
detenčný	 ústav.	 Ako	 svojho	 zástupcu	 pre	 vytvorenie	 expertnej	 skupiny	 navrhne	 Dr.	
Breznoščákovú.	

22. Dr.	Izáková	zistí	možnosti	hromadného	vydania	členských	kartičiek	SLK	pre	svojich	členov.	
23. Termíny	 stretnutí	 výborov	 boli	 zverejnené	 na	 stránke,	 nasledujúci	 bude	 20.10.2016	 o	14:00	

hod.	v	Bratislave.	
	
Zapísali:	Dr.	Izáková,	Dr.	Králová	


