
Zasadnutie výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS dňa 18.12.2017 

Zápisnica č. 10/2017 

Miesto zasadnutia: Reštaurácia Peter’s Kitchen, Klemensova 15, Bratislava 

 

Prítomní: Dr. Izáková, Dr. Králová, Dr. Breznoščáková, Doc. Dóci, Dr. Dragašek, Dr. Janík, Dr. Zelman, 

Dr. Vašečková 

Ospravedlnení: Dr. André, Dr. Vavrušová, Dr. Grohol, Dr. Patarák, p. Lasičková 

 

Program: 

1. XIII. Slovenský psychiatrický zjazd, 21. – 23. 06. 2017 v Žiline, hlavná téma: PSYCHIATRIA 21. 

STOROČIA: 

a. Dr. Izáková odsúhlasila zmluvu o organizovaní podujatia, ktorá je základom spolupráce medzi 
Agentúrou KAMI, SLS a SPsS SLS. 

b. Dr. Vavrušová, oficiálna delegátka pre EPA zaslala EPA žiadosť o záštitu Európskej psychiatrickej 
spoločnosti nad podujatím. 

c. Workshopy: No more stigma, prezentačné techniky v spolupráci so spol. Servier, rTMS 
v spolupráci so spol. TIMED 

d. Dr. Izáková zašle žiadosť PS ČLS JEP o prihlásenie sympózia – konečný termín 15.01.2018. 

e. Sprievodný program počas druhého večera prisľúbil zabezpečiť z vlastnej tvorby Dr. Straka. 

f. Spustená bola webová stránka podujatia. 

g. Na podujatie pozveme 2 delegátov Poľskej psychiatrickej spoločnosti, predbežne s témou 
Telemedicína v psychiatrii a uhradíme im cestovné náklady a registráciu na podujatie 
(recipročne 2 delegáti SPsS SLS navštívili poľský zjazd 12/2017). 

2. SPsS SLS obdržala žiadosť organizačného výboru XII. sjezdu PS ČLS JEP o prihlásenie sympózia – 
konečný termín 18.12.2017. Dr. Izáková prihlási za SPsS SLS na podujatie sympózium s názvom: 
Štandardné diagnostické a liečebné postupy na Slovensku (sympózium Slovenskej psychiatrickej 
spoločnosti SLS) - predsedajúci: Doc. Dóci a Dr. Breznoščáková. 

3. Projekt ŠDTP – Doc. Dóci ako hlavný odborník a  predseda OPS pre ŠDLP oslovil MZ SR a získal 
stanovisko doc. Šuvadu, že oblasť pedopsychiatrických diagnóz bude samostatne riešiť OPS pre 
pedopsychiatriu a oblasť F1x.y samostatná OPS pre medicínu drogových závislostí, nakoľko majú 
vlastných hlavných odborníkov. Pre 3. (deadline 01/2018 – 10 vybraných najfrekventnejších 
diagnóz) a 4. etapu (deadline 02/2018) ŠDLP bude vymenovaná nová OPS pre psychiatriu. 

4. Dr. Breznoščáková sa zúčastní 3. EU Compass Fora a 4. EUCOMS  v Luxemburgu, 8. – 9. február 
2018. Pozvali sme aj Dr. Laššána, GR Sekcie zdravie MZ SR, ktorý pre pracovnú zaneprázdnenosť 
pozvanie odmietol. 

5. Dr. Breznoščáková pripraví podklady pre vytvorenie podstránky pre Trimboos inštitút a jeho 
aktivity na webovej stránke spoločnosti, čaká na súhlas prednášajúcich so zverejnením prednášok 
z Okrúhleho stola. 

6. Dr. Izáková a Dr. Breznoščáková sa dňa 18.12.2017 zúčastnili rokovania s Dr. Laššánom, GR Sekcie 
zdravia MZ SR, o výsledkoch informovali výbor SPsS SLS – hlavné témy: XIII. SPZ a účasť MZ SR na 
odbornom programe, ŠDLP, pedopsychiatria, zrušenie celodenných vychádzok pre pacientov 
trpiacich depresívnymi poruchami, špeciálne bezpečnostné oddelenia pre agresívnych pacientov, 
situácia denných stacionárov, organizácia psychiatrickej starostlivosti a návrh poisťovne Dôvera na 



redukciu úhrad vybraných psychofarmák. Dohodnuté boli ďalšie kroky pri riešení uvedených 
problémov. Nasledujúce rokovanie na pôde MZ SR by sa malo uskutočniť v 02/2018. 

7. Dňa 1.12.2017 sa realizovalo pracovné stretnutie na MZ SR ohľadom problematiky 
pedopsychiatrie. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia detských psychiatrov. Pozvaní členovia 
výboru SPsS SLS – Dr. Izáková, Dr. André - pre neodkladné pracovné povinnosti svoju neúčasť 
ospravedlnili. 

8. Pre členov SPsS SLS bola dohodnutá redukcia predplatného časopisu Česká a Slovenská psychiatrie, 
ktorý je časopisom našej spoločnosti aj v roku 2018. Potrebné je však, aby člen SPsS SLS osobne 
o predplatné požiadal redakciu časopisu a súčasne uviedol, že je členom SPsS SLS. Vzhľadom 
k tomu, že nás v 11/2017 opakovane kontaktovali členovia, že majú s postupom ťažkosti, Dr. 
Izáková požiada redakciu časopisu o jeho spresnenie. 

9. Výstupy z Okrúhleho stola, ktorý bol organizačne zabezpečovaný spol. Seesame a konal sa 
6.12.2017 boli zaslané zúčastneným stranám a MZ SR. Zápisnica zo stretnutia, na ktorom sa 
zúčastnili Dr. Izáková a Dr. Králová za SPsS SLS, zástupcovia spoločností Janssen a Lundbeck a tiež 
zamestnanci spol. Seesame zatiaľ nie je k dispozícii. Pripravuje ju spol. Seesame. Rokovanie 
smerovalo ďalšie aktivity k podpore pacientskych organizácií na Slovensku – výbor sa dohodol, že  
im poskytne priestor na spoločné stretnutie počas XIII. SPZ. Súčasne Dr. Izáková a Dr. 
Breznoščáková požiadali MZ SR o pomoc pri príprave programu tohto stretnutia – vysvetlenie zo 
strany MZ SR smerom k pacientskym organizáciám o možnostiach požiadať o finančnú podporu. 
V tejto veci požiadame aj No more stigma, n.o., o spoluprácu. 

10. Dr. Izáková na podstránke webovej stránky spoločnosti, ktorá je venovaná Dvorane slávy 
slovenskej medicíny SLS, zverejnila aj informácie o  uvedení prof. Zikmunda do DSSM. 

11. Dr. Vavrušová navrhla udeliť cestovný grant členovi SPsS SLS, ktorým SPsS SLS podporí účasť na 
podujatí organizovanom Maďarskou psychiatrickou spoločnosťou zameranom na psychiatrickú 
ústavnú starostlivosť o dieťa a ženu s duševnou poruchou. Výbor SPsS SLS vypísanie cestovného 
grantu schválil. Dr. Vavrušová poskytne ďalšie informácie o podujatí. 

12. Dr. Izáková opätovne zaslala nesúhlasné stanovisko k zrušeniu celodenných vychádzok u dočasne 
práceneschopných pacientov trpiacich depresívnymi poruchami Sociálnej poisťovni a tiež na 
vedomie generálnemu riaditeľovi Sekcie zdravia MZ SR. 

13. Počas XV. Psychofarmakologického sympózia v Smoleniciach sa uskutočnili voľby výboru 
Psychofarmakologickej sekcie pre roky 2018-2021, ich výsledky sú zverejnené na webovej stránke 
spoločnosti. 

14. Dňa 18.12.2017 v rámci zasadnutia Výboru Sekcie psychiatrov v špecializačnej príprave SPsS SLS sa 
doterajší predseda Dr. Dragašek v polovici funkčného obdobia vzdal funkcie pre narastajúce 
povinnosti vyplývajúce z funkcie komisára Výboru Psychiatrickej sekcie UEMS. Novozvolenou 
predsedníčkou výboru sekcie sa na zvyšok funkčného obdobia stala MUDr. Mária Matisová, 
novozvoleným vedeckým sekretárom MUDr. Viktor Segeda, PhD. Výbor sekcie schválil aj 
vytvorenie poradného výboru a ustanovenie trvalej funkcie čestného predsedu sekcie (bližšie 
informácie na webovej stránke sekcie). 

15. Spoločnosť Lundbeck požiadala SPsS SLS o odbornú garanciu podujatí Pohľady do psychiatrie, ktoré 
sa budú konať 2.3.2018 a 9.3.2018. Výbor ich žiadosť odsúhlasil. Tiež plánujú žiadať garanciu pre 
podujatie, ktoré budú organizovať na jeseň v termíne 21.-22.9.2018. Tento termín výbor vzal na 
vedomie. 

16. Dr. Šutovská, spol. Berlina, s.r.o., predložila výboru SPsS SLS záverečnú správu a finančné 
vyúčtovanie 17. ČSPZ – zatiaľ neboli ešte zrealizované všetky platby od partnerov podujatia, 
napriek tomu možno konštatovať, že podujatie vygenerovalo zisk. Dr. Izáková záverečnú správu 
prepošle členom výboru. 

17. SPsS SLS dostala ponuku od S. Šúňa na internetovú doménu www.psychiater.sk – ponúka ju 
bezodplatne, bez akýchkoľvek ďalších podmienok, okrem jednej, ktorá by bola aj súčasne prosbou, 



aby sme prostredníctvom tejto domény a našich znalostí urobili poradňu nielen pre našich členov, 
ale aj pre ľudí, ktorí potrebujú našu odbornú pomoc. Spôsob budúcej realizácie, ako aj všetko 
ostatné, by bol v našej kompetencii. Výbor sa dohodol, že ponuku neprijme, postačí nám doména 
www.psychiatry.sk, prostredníctvom ktorej aktívne komunikujeme s odbornou verejnosťou. Na 
komunikáciu so širokou verejnosťou nemáme zdroje. 

18. Dr. Dragašek a Dr. Virčík sa aktívne zúčastnili poľského zjazdu - Congress Psychiatria Medforum 
2017 vo Wisle v rámci poľsko-slovenského sympózia spojeného s moderovanou diskusiou. Nebudú 
žiadať o preplatenie cestovných nákladov, ktoré bolo schválené na predchádzajúcom zasadnutí 
výboru. 

19. V rámci spolupráce na prieskume "The Survey on Early Detection and Intervention in Psychosis" 
vypracovala Dr. Vavrušová a Dr. Dragašek podklady pre uvedený prieskum. Dr. Nadja Maric and 
Dr. Sanja Andric-Petrovic ďakujú za spoluprácu na tomto projekte. 

20. Nasledujúce zasadnutie výboru bude 24.01.2018 o 13:30 hod. na Psychiatrickej klinike LFUK a UN 
Bratislava. 

 
Zapísala: Dr. Izáková 


