ZÁZNAM
z hlasovania o nomináciách na členov výborov Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie
procedúrou per rollam
R.Č.: S11392-2022-S-RVDZ-004
Dátum vyhlásenia hlasovania:

04.01.2022

Dátum a hodina ukončenia hlasovania:

13.01.2022 o 12:00

Počet členov Rady vlády SR pre duševné zdravie s hlasovacím právom: 39
Počet doručených hlasovacích lístkov:

28

Počet platných hlasovacích lístkov:

28

Počet neplatných hlasovacích lístkov:

0

Kvórum na schválenie nominácie:

20

Hlasovanie o nomináciách na členov výboru pre primárnu prevenciu Rady vlády SR pre duševné
zdravie (ďalej len „výbor pre primárnu prevenciu“)
podľa Štatútu výboru pre primárnu prevenciu
článok 4 ods. 6) písm. e) zástupcovia mimovládnych organizácií
angažujúcich sa v oblasti pôsobnosti výboru
1. Ing. Jana Hurová, PhD.
5
Združenie pre duševné zdravie - INTEGRA, o.z.
2. MUDr. Miroslava Palušná
19
No more stigma n.o.
ZDRŽALI SA HLASOVANIA

4

Podľa čl. 4 ods. 7) Štatútu výboru pre primárnu prevenciu Rada vlády SR pre duševné zdravie (ďalej
len „rada“) neschválila nominácie do výboru pre primárnu prevenciu u žiadneho z kandidátov na
zástupcu mimovládnych organizácií angažujúcich sa v oblasti pôsobnosti výboru.
Hlasovanie o nomináciách na členov výboru pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie Rady
vlády SR pre duševné zdravie (ďalej len „výbor pre kvalitu starostlivosti“)
podľa Štatútu výboru pre kvalitu starostlivosti
článok 4 ods. 7) písm. a) zástupca zdravotníckych zariadení
poskytujúcich starostlivosť o duševné zdravie
1. MUDr. Dalibor Janoška
14
Psychiatrická nemocnica P. Pinela v Pezinku
2. MUDr. Marek Zelman
9
Psychiatrická nemocnica Hronovce
ZDRŽALI SA HLASOVANIA

5

článok 4 ods. 7) písm. b) zástupca zariadení sociálnych služieb
poskytujúcich starostlivosť o duševné zdravie
1. Ing. Jana Hurová, PhD.
Združenie pre duševné zdravie - INTEGRA, o.z.
ZDRŽALI SA HLASOVANIA

19
9
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1.
2.
3.
4.
5.

článok 4 ods. 7) písm. d) zástupcovia organizácií pôsobiacich
v oblasti starostlivosti o duševné zdravie
Mgr. Laura Kundrátová
5
Otvorme dvere, otvorme srdcia o.z
PhDr. Marek Madro, PhD., MBA.
12
IPčko o.z.
MUDr. Mária Matisová
7
No more stigma n.o.
Mgr. Zuzana Očenášová, MSc.
13
OZ Centrum Terapeutických Služieb
Valentína Sedileková
3
Chuť žiť, EDI Slovensko, o.z.
ZDRŽALI SA HLASOVANIA

4

Podľa čl. 4 ods. 9) Štatútu výboru pre kvalitu starostlivosti rada neschválila nominácie do výboru pre
kvalitu starostlivosti rady u žiadneho z kandidátov na zástupcu zdravotníckych zariadení
poskytujúcich starostlivosť o duševné zdravie, zástupcu zariadení sociálnych služieb poskytujúcich
starostlivosť o duševné zdravie ani zástupcov organizácií pôsobiacich v oblasti starostlivosti o duševné
zdravie.
Hlasovanie o nomináciách na členov výboru pre výskum Rady vlády SR pre duševné zdravie
(ďalej len „výbor pre výskum“)
podľa Štatútu výboru pre výskum
článok 4 ods. 6) písm. b) zástupcovia organizácií angažujúcich sa v oblasti pôsobnosti výboru
1. MUDr. Natália Kaščáková, PhD.
Pro mente sana s.r.o
2. PhDr. Katarína Jandová, PhD.
Asociácia klinických psychológov
3. Mgr. Iveta Nagyová Rajničová, PhD.
Ústav behaviorálnej asociálnej medicíny LF UPJŠ
ZDRŽALI SA HLASOVANIA

13
12
16
3

Podľa čl. 4 ods. 7) Štatútu výboru pre výskum rada neschválila nominácie do výboru pre výskum
u žiadneho z kandidátov na zástupcov organizácií angažujúcich sa v oblasti pôsobnosti výboru.
Hlasovanie o nomináciách na členov výboru pre odbornú prípravu a vzdelávanie Rady vlády SR
pre duševné zdravie (ďalej len „výbor pre odbornú prípravu“)
podľa Štatútu výboru pre odbornú prípravu
článok 4 ods. 7) písm. a) zástupcovia vysokých škôl realizujúcich študijné programy
z oblasti duševného zdravia
1. PhDr. Daniela Čechová, PhD.
7
Slovenská zdravotnícka univerzita
2. MUDr. Mária Králová, CSc.
17
Lekárska fakulta UK
ZDRŽALI SA HLASOVANIA

4

Strana 2 z 3

Podľa čl. 4 ods. 9) Štatútu výboru pre odbornú prípravu rada neschválila nominácie do výboru pre
odbornú prípravu rady u žiadneho z kandidátov na zástupcov vysokých škôl realizujúcich študijné
programy z oblasti duševného zdravia.

V Bratislave, 17. januára 2022
Vypracoval:

Rastislav Letnický, sekretariát Rady

Overila:

Desanka Kanderová, tajomníčka Rady

Schválil:

Vladimír Lengvarský, predseda Rady
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