ZÁPISNICA
z III. riadneho zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie
Miesto: online cez MS Teams
Dátum: 07. 02. 2022 o 14:00 hod.

R.Č: S11738-2022-S-RVDZ-014

Zoznam prítomných, ospravedlnených a neprítomných je uvedený v prezenčnej listine, ktorá tvorí
prílohu 1 k zápisnici.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Prerokovanie a schválenie programu zasadnutia
3. Informácia o zmenách v Rade vlády SR pre duševné zdravie, výsledkoch hlasovania o členoch
výborov a o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení rady
4. Prerokovanie Návrhu na budovanie systému prevencie syndrómu vyhorenia u zdravotníckych
pracovníkov
5. Prerokovanie Návrhu na postupné budovanie personálnych kapacít pre oblasť duševného
zdravia
6. Prerokovanie Návrhu na vytvorenie pracovnej skupiny
7. Prerokovanie Návrhu strategických cieľov Národného programu duševného zdravia a určenie
úloh pre výbory Rady vlády SR pre duševné zdravie
8. Prerokovanie informácie k vypusteniu certifikovanej pracovnej činnosti Špecifické
psychoterapeutické intervencie z návrhu Nariadenia vlády č. 296/2010
9. Rôzne
10. Záver
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Predseda Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie p. Vladimír Lengvarský (ďalej len
„predseda Rady“) otvoril zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie (ďalej len
„Rada“) a predstavil novú tajomníčku Rady p. Desanku Kanderovú (ďalej len „tajomníčka Rady“).
Tajomníčka Rady vo svojom úvodnom slove apelovala na potrebu spolupráce a zefektívnenie práce
výborov, skupín a jednotlivcov a uviedla, že dôraz bude klásť na nadrezortnosť. Tajomníčka Rady
následne informovala prítomných o zastupovaniach, respektíve neprítomnosti na zasadnutí.
Predsedníctvo Rady na zasadnutí reprezentovali pani Verešová (zastupovala pani Gaborčákovú), pán
Hajdúk (zastupoval pani Klimovú). Tajomníčka Rady následne informovala prítomných o pravidlách
hlasovania prostredníctvom MS Teams.
Zistený počet členov s hlasovacím právom prítomných na zasadnutí: 32
Minimálny počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia: 17
(počet prítomných členov s hlasovacím právom sa pri jednotlivých bodoch programu menil z dôvodu
online pripojenia, avšak pri každom hlasovaní bola Rada uznášaniaschopná)
Bod č. 2 – Prerokovanie a schválenie programu zasadnutia
Predseda Rady otvoril rozpravu k návrhu programu zasadnutia Rady a udelil slovo tajomníčke Rady,
ktorá oznámila, že z navrhovaného programu sa na základe žiadosti predkladateľky p. Trechovej
vypúšťa bod 6 – „Návrh na zmenu štatútov výborov Rady vlády SR pre duševné zdravie kvôli zaradeniu
zástupcov klinických logopédov medzi členov výborov“ z dôvodu neúčasti prizvanej hlavnej odborníčky
MZ SR p. Hrnčiarovej na zasadnutie pre neodkladné záležitosti s tým, že je navrhované prerokovať daný
bod programu na ďalšom zasadnutí Rady.
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Do rozpravy sa prihlásila pani Kuráňová, ktorá navrhla doplniť do programu prerokovanie informácie
o vypustení certifikovanej pracovnej činnosti Špecifické psychoterapeutické intervencie z návrhu
Nariadenia vlády č. 296/2010. Predseda Rady dal hlasovať o schválení návrhu programu zasadnutia,
v ktorom boli zapracované navrhované zmeny. Program bol prijatý jednohlasne.
Schválený program zasadnutia tvorí prílohu 2 k zápisnici.
Bod č. 3 – Informácia o zmenách v Rade vlády SR pre duševné zdravie, výsledkoch hlasovania o
členoch výborov a o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení rady
Predseda Rady odovzdal slovo tajomníčke Rady, ktorá informovala o zmenách v zložení Rady,
výsledkoch hlasovania o členoch výborov a o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení Rady.
Informácia tvorí prílohu 3 k zápisnici.
Bod č. 4 – Prerokovanie Návrhu na budovanie systému prevencie syndrómu vyhorenia u
zdravotníckych pracovníkov
Predseda Rady odovzdal slovo členke Rady p. Monike Trechovej, ktorá uviedla návrh na budovanie
systému prevencie vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov. Následne odovzdala slovo p. Kvetoslave
Kotrbovej, ktorá bola prizvaná k prerokovaniu materiálu, aby poskytla bližšie informácie o dôvodoch
predloženia uvedeného návrhu. Následne predseda Rady otvoril rozpravu k tomuto bodu a poveril
tajomníčku Rady, aby ju viedla.
Do rozpravy sa prihlásili:
- p. Iva Pipíšková – s podporujúcim stanoviskom k materiálu a návrhom doplniť uvedené do
zákona pre sociálno-právnu ochranu.
- p. Viera Tomanová – uviedla, že to čo je navrhované p. Pipíškovou, je už uvedené v zákone č.
448/2008 Z.z.
- p. Michal Hajdúk – prečítal stanovisko p. Klimovej, v ktorom vyjadruje podporu predloženému
návrhu a poukazuje na potrebu vypracovania komplexnej stratégie budovania systému
prevencie syndrómu vyhorenia v zdravotníctve.
- p. Anna Verešová – v stanovisku Výboru pre primárnu prevenciu uviedla, že materiál bol
schválený s pripomienkami s tým, že z predkladaného návrhu žiadajú vypustiť odkaz na § 120
zákona č. 281/2015; keďže podpora od zamestnávateľa by mala byť zabezpečená priamo na
pracovisku. Výbor k danej problematike nahliada nadrezortne.
- p. Monika Jankechová – v stanovisku Výboru pre odbornú prípravu a vzdelávanie uviedla, že
výbor podporil uvedený návrh a odporučil Rade tento návrh prerokovať.
- p. Zuzana Kuráňová – uviedla, že Výbor pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie materiál
prerokoval per rollam, avšak pri hlasovaní neboli uznášaniaschopní a z uvedeného dôvodu
výbor k materiálu nezaujal žiadne stanovisko.
- p. Alena Kopányiová – uviedla, že Výbor pre výskum nezasadal, nakoľko členovia výboru sa
venovali prioritnejším aktivitám a z uvedeného dôvodu výbor k materiálu nezaujal žiadne
stanovisko.
- p. Monika Trechová – požiadala o písomné zaslanie pripomienok na zapracovanie do
predloženého materiálu s tým, že materiál by mal byť predložený komplexne za všetkých
pracovníkov.
- p. Kvetoslava Kotrbová – podporuje návrh aj za iné rezorty a ocenila využitie know-how z
rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny.
- p. Anna Verešová – uviedla, že poskytne súčinnosť kvôli zapracovaniu pripomienok.
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Následne tajomníčka Rady prečítala text uznesenia k návrhu, o ktorom dala hlasovať. Návrh uznesenia
bol prijatý, na základe výsledkov hlasovania:
ZA
27

PROTI
0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA
2

Schválené uznesenie Rady č. 14/2022 tvorí prílohu 4 k zápisnici.
Bod č. 5 – Prerokovanie Návrhu na postupné budovanie personálnych kapacít pre oblasť duševného
zdravia
Predseda Rady odovzdal slovo členke Rady p. Monike Trechovej, ktorá uviedla návrh na postupné
budovanie personálnych kapacít pre oblasť duševného zdravia v rezorte zdravotníctva. Následne
odovzdala slovo p. Kvetoslave Kotrbovej, ktorá vo svojom príhovore zdôraznila, že aktuálne personálne
normatívy nie sú vyhovujúce pre potreby praxe, čo predstavuje zásadnú prekážku v poskytovaní
plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti o duševné zdravie. V zmysle uvedeného bol predložený návrh
na zmenu personálnych normatívov, ktorý má zabezpečiť navýšenie počtov liečebných pedagógov,
klinických logopédov a verejných zdravotníkov. Následne predseda Rady otvoril rozpravu k tomuto
bodu a poveril tajomníčku Rady, aby ju viedla.
Do rozpravy sa prihlásili:
- p. Ľubomíra Izáková – uviedla, že je potrebné riešiť danú problematiku za jedným stolom
(podobne ako normatívy pre siete nemocníc) a nerobiť to oklieštene len pre vybrané profesie.
- p. Viera Tomanová – uviedla, že v pedopsychiatrii je katastrofálny stav v počtoch lekárov, počet
lôžok bol znížený o 40% a situáciu je potrebné urýchlene riešiť.
- p. Ľubomíra Izáková – v reakcii na p. Tomanovú uviedla, že treba začať s podporou vzdelávania
odborníkov a to pomôže zvýšiť ich počty.
- p. Anna Verešová – za Výbor pre primárnu prevenciu uviedla, že materiál bol schválený.
- p. Monika Jankechová – za Výbor pre odbornú prípravu a vzdelávanie uviedla, že výbor
podporil predložený návrh a požiadal hlavnú odborníčku MZ SR pre psychológiu o doplnenie
návrhu o počty klinických psychológov.
- p. Zuzana Kuráňová – uviedla, že Výbor pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie materiál
prerokoval per rollam, avšak pri hlasovaní nebol uznášaniaschopný, a z uvedeného dôvodu
výbor k materiálu nezaujal žiadne stanovisko.
- p. Svetlana Síthová – uviedla, že Výbor pre výskum nezasadal, nakoľko členovia výboru sa
venovali iným prioritnejším aktivitám, a z uvedeného dôvodu výbor k materiálu nezaujal
žiadne stanovisko.
- p. Monika Trechová – zdôraznila, že materiál bol predložený za Slovenskú komoru iných
zdravotníckych pracovníkov, preto neobsahuje požiadavky na zmenu normatívov pre iné
profesie.
- p. Kvetoslava Kotrbová – v záverečnej reči poďakovala všetkým za podporu, nakoľko sa situáciu
snažia riešiť vyše 10 rokov, ale zatiaľ bezvýsledne, pričom riešením je úprava minimálnych
personálnych normatívov a navrhnutie optimálnej siete poskytovateľov starostlivosti.
Následne tajomníčka Rady prečítala text uznesenia k návrhu, ku ktorému vyhlásila hlasovanie.
Návrh uznesenia bol prijatý, na základe výsledkov hlasovania:
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Schválené uznesenie Rady č. 15/2022 tvorí prílohu 5 k zápisnici.
Bod č. 6 – Prerokovanie Návrhu na vytvorenie pracovnej skupiny
Predseda Rady odovzdal slovo členke Rady p. Monike Trechovej, ktorá odôvodnila návrh na vytvorenie
pracovnej skupiny, ktorej zámerom je zintenzívnenie činnosti Rady, pričom pracovná skupina by bola
mostom k nadrezortnosti, materiály by predkladala ucelene a komunikovala by s pracovníkmi
Ministerstva zdravotníctva SR. Po predstavení návrhu predseda Rady otvoril rozpravu k tomuto bodu
a poveril tajomníčku Rady, aby ju viedla.
Do rozpravy sa prihlásili:
- p. Ľubomíra Izáková – uviedla, že rozumie obsahu, avšak nepáči sa jej forma a nepodporuje
myšlienku vytvárania podskupiny, pričom rovnaký problém bol v minulosti v Rade pre duševné
zdravie (predchodkyňa Rady).
- p. Monika Trechová – v reakcii na p. Izákovú uviedla, že v pracovnej skupine chcú podporiť
plnenie uznesení Rady.
- p. Michal Hajdúk – prečítal stanovisko p. Klimovej s tým, že uvedený návrh
predstavuje duplicitu, skôr je potrebné zintenzívniť prácu výborov a ťahať za jeden povraz,
- p. Monika Trechová – v súvislosti s prečítaným stanoviskom uviedla, že nejde o subjekt mimo
Rady, nakoľko by mal byť vytvorený z nominantov Rady.
- p. Ľubomíra Izáková – zdôraznila, že aj napriek tomu, že uznesenie Rady k Zberu a spracovaniu
údajov o duševnom zdraví zatiaľ nebolo splnené, návrhy p. Trechovej nevyšli nazmar, nakoľko
Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej len „NCZI“) oslovilo p. Izákovú
a komunikujú o požadovaných údajoch. NCZI môže získavať údaje len od odborníkov, pričom
psychiatri už teraz poskytujú množstvo údajov a skôr by privítali prepojenie databáz. Zároveň
informovala, že kolegovia z NCZI prídu prednášať na psychiatrický zjazd v júni 2022 a pokúsia
sa zistiť, čo sa dá poskytnúť. Pre poskytovanie relevantných informácií zo strany NCZI je
dôležité jasne definovať, čo je účelom databáz a zabezpečiť ich dostupnosť vzhľadom na
nadrezortnú spoluprácu. Riešením je aj postupne nastaviť e-Health. Zároveň informovala, že
dôležité údaje poskytne aj epidemiologická štúdia v oblasti duševných porúch.
- p. Monika Trechová – v reakcii na p. Izákovú uviedla, že nie je cieľom vyhodnocovať iba
psychiatrické dáta, ale celkovo je žiadané vyhodnocovať komplexné dáta o stave duševného
zdravia populácie.
- p. Ľubomíra Izáková – uviedla, že mohli byť oslovení aj odborníci z iných oblastí, ona bola
oslovená len za oblasť psychiatrie.
- p. Desanka Kanderová – prezentovala stanovisko tajomníčky Rady, pričom uviedla, že
v prípade navrhovanej pracovnej skupiny ide o zhodu s agendou Rady, výborov Rady a orgánov
MZ SR. Pracovná skupina má opodstatnenie až pri špecifických činnostiach, t.j. je potrebné ju
vytvoriť s presne špecifikovanou náplňou práce a konkrétnymi výstupmi činnosti.
- p. Monika Trechová – v reakcii na p. Kanderovú uviedla, že pracovná skupina bude pracovať
iba s prijatými uzneseniami Rady.
- p. Desanka Kanderová – zdôraznila, že ak sa naštartujú výbory (v súčasnosti sú aktívne len 2),
je možné vytvoriť pracovnú skupinu na presne stanovenú činnosť.
- p. Monika Trechová – v reakcii na p. Kanderovú uviedla, že navrhuje doplniť činnosť pracovnej
skupiny o aktivity, ktoré vyplývajú z už schválených uznesení (Národné centrum duševného
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zdravia a Zber a spracovanie údajov o duševnom zdraví) s tým, že MZ SR bude predložené
už konkrétne riešenie.
p. Anna Verešová – za Výbor pre primárnu prevenciu uviedla, že výbor súhlasí so zriadením
pracovnej skupiny.
p. Monika Jankechová – za Výbor pre odbornú prípravu a vzdelávanie uviedla, že výbor
s vytvorením pracovnej skupiny nesúhlasí z identických dôvodov ako uviedla vo svojom
stanovisku tajomníčka Rady.
p. Zuzana Kuráňová – uviedla, že Výbor pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie materiál
prerokoval per rollam, avšak pri hlasovaní nebol uznášaniaschopný, a z uvedeného dôvodu
výbor k materiálu nezaujal žiadne stanovisko.
p. Svetlana Síthová – uviedla, že Výbor pre výskum nezasadal, nakoľko členovia výboru sa
venovali prioritnejším aktivitám, a z uvedeného dôvodu výbor k materiálu nezaujal žiadne
stanovisko.

Následne tajomníčka Rady odprezentovala text uznesenia k predloženému návrhu, ku ktorému
vyhlásila hlasovanie. Návrh uznesenia bol zamietnutý, na základe výsledkov hlasovania:
ZA
8

PROTI
14

ZDRŽAL SA HLASOVANIA
5

Bod č. 7 – Prerokovanie Návrhu strategických cieľov Národného programu duševného zdravia a
určenie úloh pre výbory Rady vlády SR pre duševné zdravie
Predseda Rady odovzdal slovo tajomníčke Rady, ktorá v úvode informovala, že predkladaný materiál
predstavuje východiskovú verziu pre prácu vo výboroch, aby došlo ku konsenzuálnej zhode na
strategických cieľoch Národného programu duševného zdravia. Následne by mali výbory vypracovať
konkrétne odporúčania, ktoré budú viesť k naplneniu stanovených cieľov, pričom podklady z výborov
budú zapracované do akčného plánu Národného programu duševného zdravia. Tajomníčka Rady
zároveň deklarovala, že zvolá stretnutie na úrovni predsedov výborov. Predseda Rady otvoril rozpravu
k tomuto bodu a poveril tajomníčku Rady, aby ju viedla.
Do rozpravy sa prihlásili:
- p. Anna Verešová – za Výbor pre primárnu prevenciu uviedla, že výbor zobral materiál na
vedomie, schvaľuje prípravu podkladov a predloženie v požadovanom termíne.
- p. Monika Jankechová – za Výbor pre odbornú prípravu a vzdelávanie uviedla, že výbor zobral
materiál na vedomie a súhlasí so zadanými úlohami.
- p. Zuzana Kuráňová – uviedla, že Výbor pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie materiál
prerokoval per rollam, avšak pri hlasovaní nebol uznášaniaschopný a z uvedeného dôvodu
výbor k materiálu nezaujal žiadne stanovisko.
- p. Alena Kopányiová – uviedla, že Výbor pre výskum nezasadal, nakoľko členovia výboru sa
venovali iným prioritnejším aktivitám a z uvedeného dôvodu výbor k materiálu nezaujal žiadne
stanovisko.
Následne tajomníčka Rady odprezentovala text uznesenia k návrhu, ku ktorému vyhlásila hlasovanie.
Návrh uznesenia bol prijatý, na základe výsledkov hlasovania:
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Schválené uznesenie Rady č. 16/2022 tvorí prílohu 6 k zápisnici.
Bod č. 8 – Prerokovanie informácie k vypusteniu certifikovanej pracovnej činnosti Špecifické
psychoterapeutické intervencie z návrhu Nariadenia vlády č. 296/2010
Predseda Rady odovzdal slovo p. Zuzane Kuráňovej, ktorá uviedla informáciu o vypustení certifikovanej
pracovnej činnosti Špecifické psychoterapeutické intervencie (ďalej len „CPČ ŠPI“) z návrhu Nariadenia
vlády č. 296/2010. Zároveň informovala, že CPČ ŠPI predstavuje jeden zo základných pilierov pre
reformu psychiatrickej starostlivosti, a jej nezavedenie zásadne ovplyvňuje implementáciu
Komponentu 12 z Plánu obnovy a odolnosti. Následne predseda Rady otvoril rozpravu k tomuto bodu.
Do rozpravy sa prihlásili:
- p. Ľubomíra Izáková – uviedla, že diskusie, ako riešiť dostupnosť k psychoterapeutickým
službám a zaviesť komunitnú psychiatrickú starostlivosť začali už v roku 2019. Na odbornom
kolokviu za účasti p. Černáka (zástupcu Slovenského inštitútu vzdelávania v psychoterapii) bola
vypracovaná SWOT analýza, v rámci ktorej sa identifikovala potreba zabezpečiť pre
poskytovateľov starostlivosti krátke vzdelávacie moduly, ktoré zvýšia ich psychologické
kompetencie, aby boli schopní poskytnúť pacientovi rýchlu intervenciu zameranú na
stabilizáciu duševného stavu a posilnenie adaptačných schopností. Od decembra 2019
pracovali odborníci na vytvorení minimálneho štandardu, ktorý by definoval obsah
vzdelávacieho programu a bol v súlade so psychoterapeutickým výcvikom, pričom závery
kolokvia spracovali hlavné odborníčky MZ SR pre oblasť psychiatrie a psychológie. Zároveň
zdôraznila, že cieľom zavedenia CPČ ŠPI je modernizácia starostlivosti, ktorá bude pre klientov
dostupná a pomôže im v krízových situáciách, a ani náhodou nemá viesť k vytváraniu
čiastkových psychoterapeutov. Tiež poukázala na skutočnosť, že v januári sa uskutočnil
webinár s kolegami z ČR, ktorí podporili potrebu zavedenia danej formy psychoterapeutickej
pomoci. Tiež uviedla, že aktuálny rozpor vníma len v samotnom názve CPČ ŠPI, pričom bez
odstránenia tohto problému vo vzdelávaní nebude možné sa posunúť ďalej ani v poskytovaní
dostupnejšej starostlivosti.
- p. Viera Cviková – uviedla, že Slovenský inštitút vzdelávania v psychoterapii, Slovenská
psychoterapeutická spoločnosť, Slovenská komora psychológov, a Filozofická fakulta
Univerzity Komenského majú zásadné výhrady voči aktuálnemu návrhu CPČ ŠPI, ktorý
považujú za obsahovo a systémovo neadekvátny. Rovnako zdôraznila, že požadovaný cieľ
zabezpečiť dostupnú starostlivosť je na oboch stranách rovnaký, akurát je potrebné nájsť
systémové riešenie, ktoré bude vyhovovať všetkým a zabezpečí požadovanú kvalitu. Zároveň
uviedla, že k predloženým námietkam v rámci medzirezortného pripomienkového konania
doteraz neprebehla diskusia, aby sa vyjasnili vzniknuté spory. Následne sa spýtala p. Kuráňovej,
čo je cieľom tejto diskusie, keďže členovia Rady aktuálne nemajú dosť informácií a podkladov
na vhodné posúdenie situácie.
- p. Zuzana Kuráňová – reagovala, že CPČ ŠPI sú uvedené v novej koncepcii psychiatrickej
starostlivosti aj v schválených diagnostických a terapeutických štandardných postupoch,
pričom nezavedenie CPČ ŠPI narúša reformu psychiatrickej starostlivosti a ohrozuje
implementáciu Plánu obnovy a odolnosti. Hlavným cieľom diskusie je zistiť aké sú názory
odborníkov a rozhodnúť, ako postupovať ďalej.
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p. Monika Jankechová – uviedla, že aktuálna diskusia má z jej pohľadu len informatívny
charakter, keďže nie je predložený žiaden návrh, o ktorom by bolo možné na Rade hlasovať.
Zároveň poďakovala doc. Izákovej za vysvetlenie genézy tvorby CPČ ŠPI a uviedla, že
Akreditačná komisia MZ SR prejavila výrazný záujem a podporila zavedenie CPČ ŠPI.
Tiež uviedla, že predložený obsah minimálnych štandardov nevedelo MZ SR po odbornej
stránke posúdiť, ale predpokladalo sa, že predložený návrh bol vytvorený na základe
konsenzuálnej dohody odborníkov. Zároveň konštatovala, že vzhľadom na vznesené námietky
odbornej komunity, ako aj na diskusiu, ktorá prebehla na výbore pre odbornú prípravu
a vzdelávanie, bolo prijaté rozhodnutie vypustiť CPČ ŠPI z návrhu Nariadenia vlády 296/2010,
aby sa v odbornej komunite vytvoril priestor na nájdenie konsenzuálneho riešenia, ktorý bude
definovať obsah, názov aj systémové postavenie požadovaného vzdelávania.
p. Martina Dubovcová – uviedla, že v praxi existuje výrazná potreba vzdelávania
v terapeutických intervenciách, pričom vzdelávanie sestier v oblasti psychoterapeutickej
starostlivosti je aktuálne časovo aj finančne veľmi náročné a nerentabilné. Zároveň zdôraznila,
že zavedenie CPČ ŠPI je dôležité pre reformu aj odbor psychiatrie, pričom nepovažuje za
vhodné, aby podobné vzdelávanie prebehlo v systéme sústavného vzdelávania zdravotníkov.
p. Ľubomíra Izáková – uviedla, že téma z dôvodu potreby nájsť konsenzus patrí na
prerokovanie Rady a zdôraznila, že za posledných 5 rokov bolo v 8 psychoterapeutických
inštitútoch vyvzdelávaných len 69 odborníkov. Poprosila o spoluprácu a maximálnu súčinnosť
pri vytvorení minimálneho štandardu, pretože bez toho nebude možné sfunkčniť komunitné
centrá psychiatrickej starostlivosti.
p. Monika Trechová – uviedla, že podobná situácia v nejasnosti názvov a nastavení
minimálnych štandardov sa objavuje aj v iných odboroch pôsobiacich v rôznych rezortoch,
preto by bolo vhodné prijať zákon o kompetenciách, ktorý by to usporiadal.
p. Svetlana Síthová – za rezort školstva podporuje stanoviská p. Izákovej a p. Jankechovej
a zdôraznila, že primárna psychoterapia je vyžadovaná aj v rezorte školstva.
p. Viera Cviková – za psychoterapeutov deklarovala pripravenosť pracovať na nájdení
konsenzuálneho riešenia v čo najkratšom čase, pričom už je pripravený medzirezortný tím,
ktorý bude túto tému riešiť.
p. Monika Jankechová – deklarovala, že MZ SR aj výbor pre odbornú prípravu a vzdelávanie
bude vytvárať podmienky na mediáciu a nájdenie konsenzuálneho riešenia, vzhľadom na
dôležitosť a akútnosť danej témy.
p. Ľubomíra Izáková – vyslovila vďaku a potrebu spolupracovať, pričom navrhla vytvoriť tím
psychoterapeutov, lekárov a sestier, ktorí si sadnú za okrúhly stôl a nájdu potrebné riešenie.
Zároveň uviedla, že v ČR došlo pri uvedenej téme k sporom, z ktorých by sme sa mali poučiť.

Bod č. 9 – Rôzne
Predseda Rady otvoril bod rôzne a poveril tajomníčku Rady, aby viedla rozpravu.
Do rozpravy sa prihlásili:
-

p. Viera Tomanová – poukázala na potrebu systémovej rekonštrukcie starostlivosti o detského
pacienta lekárom špecialistom/pedopsychiatrom a zdôraznila, že Úrad komisára pre deti nemá
kompetenciu spracovať materiál tak, ako to požadoval Výbor pre kvalitu starostlivosti
o duševné zdravie. Vyzvala ministra zdravotníctva, aby konal v zmysle čl. 19 kompetenčného
zákona (575/2001) s upozornením, že čakacia doba na vyšetrenie je 6 – 20 mesiacov.
Po spracovaní materiálu odborníkmi môže nasledovať diskusia, pri ktorej bude Úrad komisára
pre deti maximálne súčinný.
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p. Zuzana Kuráňová – uviedla, že ide asi o nedorozumenie, nakoľko Výbor pre kvalitu
starostlivosti o duševné zdravie len poskytol členom štandardizovanú šablónu na predkladanie
materiálov,
p. Viera Tomanová – opätovne zdôraznila, že nevidí dôvod, aby komisár predložil materiál;
musia to urobiť odborníci z MS SR, prípadne ďalší odborníci,
p. Ľubomíra Izáková – v reakcii na diskusný príspevok p. Tomanovej uviedla, že téma sa rieši
a v súčasnosti prebieha pripomienkové konanie ku koncepcii zdravotnej starostlivosti v odbore
detská psychiatria . Materiál vznikol z iniciatívy Slovenskej psychiatrickej spoločnosti a je zatiaľ
v prípravnej fáze.
p. Vladimír Lengvarský – uviedol, že na MZ SR budú organizované pravidelné stretnutia, na
ktorých sa budú vyhodnocovať všetky prijímané uznesenia RVDZ, s cieľom posúvať uvedené
návrhy dopredu. Zároveň poďakoval p. Trechovej za iniciatívu spojenú s predkladaním návrhov
a ubezpečil, že v prípade potreby budú všetci relevantní prizvaní k spolupráci.

Bod č. 10 – Záver
Predseda Rady aj tajomníčka Rady poďakovali všetkým prítomným za aktívnu účasť na rokovaní, vyzvali
k spolupráci do budúcnosti a zasadnutie Rady ukončili.
Vypracovala:

Desanka Kanderová, tajomníčka Rady

Schválil:

Vladimír Lengvarský, predseda Rady
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PREZENČNÁ LISTINA
názov
akcie:

Tretie riadne zasadnutie Rady vlády SR pre duševné zdravie

miesto
konania:
P. č.

online cez MS Teams
Meno a priezvisko

dátum
konania:

07. februára 2022

Pozícia / Inštitúcia

Podpis

1.

Vladimír

Lengvarský

predseda Rady (MZ SR)

2.

Lenka

Dunajová
Družkovská

podpredsedníčka Rady (MZ SR)

neprítomná

Soňa

Gaborčáková

podpredsedníčka Rady
(MPSVR SR)

v zastúpení

podpredsedníčka Rady
(Slovenská komora psychológov)

v zastúpení

prítomná

3.

4.

zastupuje

Anna

Verešová

Eva

Klimová

zastupuje

Michal

prítomný

Hajdúk

5.

Svetlana

Síthová

podpredsedníčka Rady
predsedníčka výboru pre výskum
(MŠVVaŠ SR)

6.

Anna

Verešová

predsedníčka výboru pre primárnu
prevenciu (MPSVR SR)

prítomná

7.

Monika

Jankechová

predsedníčka výboru pre odbornú
prípravu a vzdelávanie (MZ SR)

prítomná
prítomná
prítomná

8.

Zuzana

Kuráňová

predsedníčka výboru pre kvalitu
starostlivosti o duševné zdravie
(MZ SR)

9.

Desanka

Kanderová

tajomníčka Rady
(MZ SR)

ČLENOVIA RADY
10.

11.

12.

Andrea

Baranovská

Dagmar

Breznoščáková

zastupuje

Mária

Kráľová

László

Bukovszky
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Slovenská psychologická
spoločnosť pri SAV

prítomná

Asociácia na ochranu práv
pacientov SR, o. z.

v zastúpení

Úrad splnomocnenca vlády pre
národnostné menšiny

prítomný

13.

Viera

Cviková

Slovenská psychoterapeutická
spoločnosť

prítomná

14.

Martina

Dubovcová

Slovenská komora sestier
a pôrodných asistentiek

prítomná

15.

Ivan

Eľko

Ekumenická rada cirkví v SR

prítomný

16.

Kornélia

Fabišíková

Slovenská lekárska komora

prítomná

17.

Katarína

Fedorová

Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR

neprítomná

Ivan

Fufaľ
Ministerstvo vnútra SR

v zastúpení

18.

zastupuje

Lenka

Lesayová

19.

Michal

Hajdúk

Centrum výskumu psychických
porúch UK

prítomný

20.

Ján

Hero

Úrad splnomocnenca vlády pre
rómske komunity

ospravedlnený

21.

Ľubomíra

Izáková

Slovenská psychiatrická
spoločnosť SLS

prítomná

Martin

Jakál
Ministerstvo obrany SR

v zastúpení

22.

zastupuje

Júlia

Milanová

23.

Jana

Kandriková

24.

Jaroslav

Kmeť

Združenie odborných učilíšť,
špeciálnych škôl a špeciálnych
výchovných zariadení Slovenska
Ministerstvo dopravy a výstavby
SR

25.

Alena

Kopányiová

Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR

26.

Ladislav

Krajčovič

Národná rada občanov so
ospravedlnený
zdravotným postihnutím v SR, o.z.

27.

Jana

Kviečinská

Ministerstvo spravodlivosti SR

ospravedlnená

28.

Hana

Laciková

Komora školských logopédov

prítomná

29.

Viera

Leščáková

Ministerstvo kultúry SR

Zuzana

Matejčíková
Šareková

Združenie zamestnancov centier
pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie

30.
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prítomná
neprítomný
prítomná

ospravedlnená
prítomná

31.

Katarína

Mažárová

Slovenská komora sociálnych
pracovníkov a asistentov sociálnej
práce

32.

Janette

Motlová

Výskumný ústav detskej
psychológie a patopsychológie

33.

Mária

Patakyová

Verejný ochranca práv

neprítomná

34.

Silvia

Pekarčíková

Združenie samosprávnych krajov
SK 8

neprítomná

35.

Iva

Pipíšková

Združenie miest a obcí Slovenska
(ZMOS)

prítomná

36.

Zuzana

Stavrovská

Komisár pre osoby so zdravotným
postihnutím

prítomná

Jaroslav

Szabó

Fórum riaditeľov a zamestnancov
detských domovov, o. z.

v zastúpení

37.

zastupuje

prítomná
prítomná

Zdenka

Klasová

38.

Viera

Tomanová

Komisár pre deti

prítomná

39.

Monika

Trechová

Slovenská komora iných
zdravotníckych pracovníkov

prítomná

40.

Vladimír

Turček

Ministerstvo financií SR

41.

Mária

Vargová

Národné koordinačné stredisko
pre riešenie problematiky násilia
na deťoch

42.

Andrej

Vršanský

Únia miest Slovenska

ospravedlnený
neprítomná
prítomný

PRIZVANÍ HOSTIA
43.

Jana

Bittó
Cigániková

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

44.

Peter

Rohaľ

Tajomník Legislatívnej rady vlády
SR

neprítomný

Mária

Šofranko

Výbor NR SR pre vzdelávanie,
vedu, mládež a šport

v zastúpení

Výbor NR SR pre sociálne veci

prítomná

Slovenská komora iných
zdravotníckych pracovníkov

prítomná

45.

zastupuje

Lucia

Drábiková

46.

Jana

Žitňanská

47.

Kvetoslava Kotrbová

Strana 3 z 3

ospravedlnená

V Bratislave, dňa 07. februára 2022
Číslo: S11738-2022-S-RVDZ-004
3. RIADNE ZASADNUTIE
PROGRAM ZASADNUTIA
1. Otvorenie zasadnutia
2. Prerokovanie a schválenie programu zasadnutia
písomne predkladá predseda rady Vladimír Lengvarský (čl. 8 ods. 6 Štatútu rady)
3. Informácia o zmenách v Rade vlády SR pre duševné zdravie, výsledkoch hlasovania
o členoch výborov a o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení rady
ústne informuje tajomníčka rady Desanka Kanderová
4. Prerokovanie Návrhu na budovanie systému prevencie syndrómu vyhorenia u
zdravotníckych pracovníkov
písomne predkladá prezidentka Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov
Monika Trechová
5. Prerokovanie Návrhu na postupné budovanie personálnych kapacít pre oblasť duševného
zdravia
písomne predkladá prezidentka Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov
Monika Trechová
6. Prerokovanie Návrhu na vytvorenie pracovnej skupiny
písomne predkladá prezidentka Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov
Monika Trechová
7. Prerokovanie Návrhu strategických cieľov Národného programu duševného zdravia
a určenie úloh pre výbory Rady vlády SR pre duševné zdravie
písomne predkladá tajomníčka rady Desanka Kanderová
8. Prerokovanie informácie k vypusteniu Špecifických psychoterapeutických intervencií z
návrhu Nariadenia vlády č. 296/2010
ústne predkladá predsedníčka výboru pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie Zuzana
Kuráňová
9. Rôzne
10. Záver
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V Bratislave, dňa 07. februára 2022
Informácia o zmenách v Rade vlády SR pre duševné zdravie
x

do funkcie tajomníčky Rady vlády SR pre duševné zdravie bola dňa 1. decembra 2021
nominovaná p. PhDr. Desanka Kanderová PhD.

x

do funkcie predsedníčky Výboru pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie bola dňa
1. decembra 2021 nominovaná p. Mgr. Zuzana Kuráňová

x

do funkcie podpredsedníčky Rady vlády SR pre duševné zdravie za MZ SR bola dňa
31. januára 2022 vymenovaná nová štátna tajomníčka p. Mgr. Lenka Dunajová
Družkovská

x

do funkcie zástupcu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity bol dňa
31. januára 2022 menovaný nový splnomocnenec vlády p. Ing. Ján Hero

Informácia o výsledkoch per-rollam hlasovania o nomináciách na členov výborov
Rada vlády SR pre duševné zdravie (ďalej len „rada“) neschválila žiadne nominácie do výborov.
V zmysle uvedeného si Vás dovoľujem informovať, že ďalšie per rollam hlasovanie bude
vyhlásené v najbližšej dobe.
Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení rady
Uznesenie RVDZ č.10/2021 - Deklarácia aténskeho samitu WHO o opatreniach potrebných
na riešenie vplyvu pandémie COVID-19 na duševné zdravie a systémy poskytovania
starostlivosti o duševné zdravie v európskom regióne
Úloha B. 1. uložená predsedovi rady súvisiaca s informovaním členov vlády SR o Deklarácii
aténskeho samitu WHO o opatreniach potrebných na riešenie vplyvu pandémie COVID-19 na
duševné zdravie bola splnená. Vláda na svojom 35. rokovaní, ktoré sa konalo dňa 14. októbra
2021 vzala deklaráciu WHO na vedomie.
Uznesenie RVDZ č.11/2021 - Návrh na vytvorenie Národného centra duševného zdravia ako
kľúčového nástroja na realizáciu strategických aktivít v oblasti duševného zdravia SR
Výzva RVDZ k vytvoreniu pracovnej skupiny pre zriadenie Národného centra duševného
zdravia do 31.12.2021 bola Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky predložená 07.
októbra 2021. Sekretariát RVDZ bol informovaný, že MZSR nevytvorilo do 31. decembra 2021
pracovnú skupinu z dôvodu riešenia iných prioritných úloh súvisiacich s pandemickou
situáciou.
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Uznesenie RVDZ č.12/2021 - Návrh realizácie projektu Zber a spracovanie údajov
o duševnom zdraví
Výzva RVDZ k vytvoreniu legislatívneho návrhu na rozšírenie Zákona č.153/2013, Z.z.
o národnom zdravotníckom informačnom systéme o Národný register duševných ochorení
a odporúčanie zrealizovať projekt na Zber a spracovanie údajov o duševnom zdraví bola
Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky a Národnému centru zdravotníckych
informácii predložená 07. októbra 2021.
Sekretariát RVDZ bol informovaný, že MZSR vníma opodstatnenosť a potrebu realizácie
projektu Zber a spracovanie údajov o duševnom zdraví. Z dôvodu aktuálne riešenej
pandemickej situácie (hlavne v spolupráci s NCZI) sa projekt Zber a spracovanie údajov
o duševnom zdraví zatiaľ nezačal realizovať.
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UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE DUŠEVNÉ ZDRAVIE

č. 14
zo 07. februára 2022
k Návrhu na vyhlásenie dopytovo orientovanej výzvy na podávanie projektov
na budovanie systému prevencie syndrómu vyhorenia u zdravotníckych
pracovníkov na Slovensku
Číslo materiálu:

S11738-2022-S-RVDZ-011

Predkladateľ:

prezidentka SKIZP a členka RVDZ

Rada
A.

súhlasí
A. 1. s návrhom na vyhlásenie dopytovo orientovanej výzvy na podporu vzniku systému
prevencie syndrómu vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov na Slovensku

B.

navrhuje
B. 1. použiť návrh na vyhlásenie dopytovo orientovanej výzvy na podporu prevencie
vzniku syndrómu vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov na Slovensku ako
východiskový podklad na tvorbu ďalších obdobných dopytovo orientovaných
výziev zameraných na prevenciu duševných ochorení počas celého
programovacieho obdobia 2021-2027 z fondov EÚ

C.

odporúča
Ministerstvu zdravotníctva
C. 1.

vytvoriť dopytovo orientovanú výzvu na podávanie projektov na budovanie
systému prevencie syndrómu vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov na
Slovensku

C. 2.

prijať potrebné opatrenia vedúce k efektívnemu fungovaniu a udržateľnosti
systému prevencie syndrómu vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov

Na vedomie: predseda a tajomník rady
Uznesenie č. 14/2022
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UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE DUŠEVNÉ ZDRAVIE

č. 15
zo 07. februára 2022
k Návrhu na postupné budovanie personálnych kapacít
pre oblasť duševného zdravia v zdravotníctve
Číslo materiálu:

S11738-2022-S-RVDZ-012

Predkladateľ:

prezidentka SKIZP a členka RVDZ

Rada
A.

súhlasí
A. 1.

B.

s návrhom na postupné budovanie personálnych kapacít pre oblasť duševného
zdravia v zdravotníctve

navrhuje
B. 1. zmeniť príslušné právne normy podľa návrhu na postupné budovanie
personálnych kapacít pre oblasť duševného zdravia v zdravotníctve
B. 2

C.

použiť návrh na postupné budovanie personálnych kapacít pre oblasť
duševného zdravia v zdravotníctve ako východiskový podklad na tvorbu
dopytovo orientovaných výziev pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej
starostlivosti ako zamestnávateľov zdravotníckych pracovníkov a pre
samosprávne kraje ako orgány príslušné na vydávanie povolení zdravotníckym
pracovníkom na tvorbu a udržiavanie potrebných pracovných miest
kvalifikovaných zdravotníckych a iných pracovníkov s príslušnou odbornosťou
a odbornou skúsenosťou v jednotlivých regiónoch Slovenska

vyzýva
Ministerstvo zdravotníctva
C. 1.

doplniť návrh na postupné budovanie personálnych kapacít pre oblasť
duševného zdravia v zdravotníctve o počty ďalších zdravotníckych
a nezdravotníckych pracovníkov vyžadovaných pre optimálne fungovanie
systému starostlivosti o duševné zdravie
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UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE DUŠEVNÉ ZDRAVIE

č. 16
zo 07. februára 2022
k Návrhu strategických cieľov Národného programu duševného zdravia
Číslo materiálu:

S11738-2022-S-RVDZ-013

Predkladateľ:

tajomníčka rady

Rada
A.

berie na vedomie
A. 1.

B.

návrh strategických cieľov Národného programu duševného zdravia

ukladá
predsedníčkam výborov
B. 1.

pripraviť konsenzuálny zoznam strategických cieľov Národného programu
duševného zdravia, ktoré sú vo vecnej pôsobnosti ich výboru

B. 2.

zabezpečiť sumarizáciu odporúčaní vedúcich k naplneniu strategických cieľov
Národného programu duševného zdravia

B. 3.

odoslať výsledný materiál v zodpovednosti výboru na sekretariát Rady vlády
SR pre duševné zdravie
do 30. apríla 2022

tajomníčke rady
B. 4.

zabezpečiť zapracovanie navrhnutých odporúčaní z každého výboru do
akčného plánu Národného programu duševného zdravia
do 15. júna 2022

Vykonajú:

predsedníčky výborov, tajomníčka rady
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C. 2.

prepracovať systém stanovovania personálnych normatívov pre odborníkov
pracujúcich v oblasti duševného zdravia

C. 3.

pripraviť a implementovať príslušné legislatívne zmeny
do 31. decembra 2022

Na vedomie: predseda rady
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