VÝBOR PRE ODBORNÚ PRÍPRAVU A VZDELÁVANIE

Bratislava, 18. januára 2022
Číslo: S12006-2022-VOPVz-RVDZ-004
OZNÁMENIE O VZNIKU PRACOVNEJ SKUPINY
k tvorbe analýzy vzdelávacích potrieb a požadovaných kompetencií odborných pracovníkov
pôsobiacich v oblasti duševného zdravia
Vážené dámy a vážení páni,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe uznesenia č. 10/2021 výboru pre odbornú prípravu a vzdelávanie
Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie (ďalej len „výbor“) bola s účinnosťou od dnešného dňa
zriadená pracovná skupina k tvorbe analýzy vzdelávacích potrieb a požadovaných kompetencií odborných
pracovníkov pôsobiacich v oblasti duševného zdravia (ďalej len „pracovná skupina“).
Pracovná skupina vykonáva svoju činnosť v zmysle štatútu výboru, pokynov predsedníčky výboru a podľa
stanovenej náplne práce. Činnosť pracovnej skupiny bude odmenená prostredníctvom dohôd o vykonaní práce.
Pracovnú skupinu tvorí vedúci/a pracovnej skupiny a členovia pracovnej skupiny. Činnosť pracovnej skupiny riadi
a priebežne komunikuje výstupy práce vedúci/a pracovnej skupiny, ktorý je určený predsedníčkou výboru.
Zloženie pracovnej skupiny je v zmysle rozhodnutia predsedníčky výboru nasledovné:
-

zástupca psychiatrov: doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
zástupkyňa praktických lekárov pre primárnu prevenciu: MUDr. Zuzana Teremová
zástupca neurológov: doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
zástupkyňa sestier: doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH.,
zástupkyňa psychológov: Mgr. Hana Celušáková, PhD.
zástupkyňa liečebných pedagógov: PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH.
zástupca logopédov: prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
zástupkyňa sociálnych pracovníkov: doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.
zástupkyňa psychoterapeutov: Mgr. Slávka Takáčová, Dipl.PW.

Cieľom pracovnej skupiny je vytvoriť:
• analýzu vzdelávacích potrieb v oblasti duševného zdravia;
• zoznam vzdelávacích aktivít v ďalšom vzdelávaní odborníkov pôsobiacich v oblasti duševného zdravia,
ktoré majú byť prioritne podporené cez verejnú výzvu financovanú z Plánu obnovy a odolnosti;
• koncepčné zadefinovanie výstupov vzdelávania/kompetencií odborníkov vyžadovaných v oblasti
duševného zdravia.
Prílohou č. 1 tohto oznámenia je plán činnosti pracovnej skupiny.
S úctou

prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová PhD.
predsedníčka výboru
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Príloha č.1 – Plán činnosti pracovnej skupiny
KTO?

ČO?

vedúci/a skupiny

rozhodnúť akú formu, štruktúru
a obsah by mala mať analýza
vzdelávacích potrieb

strategické smerovanie

vedúci/a skupiny

rozhodnúť akú formu, štruktúru
a obsah by malo mať koncepčné
zadefinovanie kompetencií
odborníkov v oblasti duševného
zdravia (univerzálne vs. špecifické)

strategické smerovanie

členovia skupiny

spracovať predložené návrhy na
podporované vzdelávanie do
jednotnej formy (zoznam
vzdelávacích aktivít v rámci ďalšieho
vzdelávania)

podpora vzdelávania cez Plán
obnovy a odolnosti SR (POO)

členovia skupiny

spracovať vzorovú analýzu
vzdelávacích potrieb v oblasti
ďalšieho vzdelávania

vzorová predloha pre ďalšie oblasti
vzdelávania a nastavenie schém
podpory vzdelávania

členovia skupiny

členovia skupiny

členovia skupiny

vedúci/a skupiny

členovia skupiny

spracovať súhrnnú analýzu
o aktuálnom nastavení a fungovaní
vzdelávania v jednotlivých profesiách
a uviesť odporúčania na zlepšenie
(v rozdelení na pregraduálne,
postgraduálne a ďalšie vzdelávanie)
spracovať vzorovú šablónu pre
zadefinovanie kompetencií
potrebných na výkon odbornej
činnosti/povolania

spracovať koncepčné zadefinovanie
výstupov vzdelávania/požadovaných
kompetencií odborníkov
(kompetenčné profily vs.
kompetenčné matrice vs. iný návrh)

odovzdať analýzu vzdelávacích
potrieb a požadovaných kompetencií
odborných pracovníkov v oblasti
duševného zdravia
zapracovať prípadné pripomienky zo
strany výboru pre odbornú prípravu a
vzdelávanie

KEDY?

PREČO?

vyžaduje sa zhodnotiť, aké sú
vzdelávacie potreby
odborníkov/praxe a určiť čo je
potrebné zmeniť, aby tieto potreby
boli efektívne podporené
vzorová predloha a podklad pre
nastavenie požiadaviek na
vzdelávacie výstupy
vyžaduje sa zhodnotiť, aké sú
požadované kompetencie
odborníkov v oblasti duševného
zdravia, aby mohli vykonávať
pracovné úlohy a napĺňať
požiadavky praxe
(v nadväznosti na kompetenčné
profily je možné lepšie zadefinovať
vzdelávacie výstupy a žiadané
vstupy pri výkone povolania)
podklad pre Národný program
duševného zdravia a štátne orgány
zjednotenie požiadaviek všetkých
relevantných stakeholdrov

Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: Z004423-2022
Vec: Oznámenie o vzniku pracovnej skupiny
Parafa

Dátum/čas

Meno

Pozícia

Org.útvar

Funkcia

V zast.

Zastúpil

Schválené

19.01.2022
14:24

Jankechová, Monika,
prof. PhDr. Mgr., PhD.

vedúci

VOPVzRVDZ

predsedníčka
výboru

Áno

Jankechová, Monika,
prof. PhDr. Mgr., PhD.

Poznámka

