ZÁPISNICA
z II. riadneho zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie
Miesto: kongresová sála, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava
Dátum: 28. 9. 2021, 14:00 hod.
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
4. Voľba podpredsedu rady – reprezentant odborníkov z oblasti duševného zdravia
5. Prerokovanie a schválenie uznesenia k priebehu hlasovania o predložených nomináciách na
členov výborov rady
6. Hlasovanie o nomináciách na neobsadené miesta členov výborov rady
7. 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
8. Prerokovanie Návrhu na vytvorenie Národného centra duševného zdravia
9. Prerokovanie Návrhu na realizáciu projektu Zber a spracovanie údajov o duševnom zdraví
10. Informácia o činnosti výboru pre primárnu prevenciu
11. Rôzne
12. 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“).
Zistený počet členov s hlasovacím právom prítomných na zasadnutí: 33
Počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia Radou: 17
Bod č. 2 – Prerokovanie a schválenie programu zasadnutia
Predseda Rady otvoril rozpravu k návrhu programu zasadnutia Rady. Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Predseda Rady dal hlasovať o schválení návrhu programu zasadnutia. 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
Predseda Rady odovzdal slovo tajomníkovi Rady p. Viktorovi Svetskému (ďalej len „tajomník Rady“),
ktorý informoval Radu o zmenách v zložení Rady od predchádzajúceho riadneho zasadnutia a o plnení
úloh z uznesení Rady.
Bod č. 4 – Voľba podpredsedu rady – reprezentant odborníkov z oblasti duševného zdravia
Predseda Rady poveril tajomníka Rady vedením voľby. Tajomník Rady informoval o procese voľby.
Následne informoval o písomne podaných nomináciách na kandidátov na podpredsedu Rady, ktorými
boli členovia rady:
1. p. Ľubomíra Izáková – Slovenská psychiatrická spoločnosť pri Slovenskej lekárskej spoločnosti,
2. p. Eva Klimová – Slovenská komora psychológov.
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Následne vyzval na nominácie na kandidátov ústne z pléna. Neboli doplnené žiadne nominácie.
Prítomní odborníci z oblasti duševného zdravia pristúpili k 1. kolu tajnej voľby podpredsedu Rady,
v ktorej bola za podpredsedníčku Rady zvolená p. Eva Klimová s počtom hlasov 8 z 13 možných.
Informácia o priebehu volieb podpredsedu rady tvorí prílohu 3 k zápisnici.
Bod č. 5 – Prerokovanie a schválenie uznesenia k priebehu hlasovania o predložených nomináciách
na členov výborov rady
Predseda Rady odovzdal slovo tajomníkovi Rady, ktorý predložil návrh uznesenia k priebehu hlasovania
o predložených nomináciách. Následne predseda Rady otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa
nikto neprihlásil. Následne predseda Rady prečítal text uznesenia k návrhu, o ktorom dal hlasovať.
Návrh uznesenia bol prijatý jednohlasne.
Schválené uznesenie Rady č. 9/2021 tvorí prílohu 4 k zápisnici.
Bod č. 6 – Hlasovanie o nomináciách na neobsadené miesta členov výborov rady
Predseda Rady poveril tajomníka Rady vedením hlasovania. Tajomník Rady informoval o procese
hlasovania. Následne vyzval členov Rady, aby pristúpili k hlasovaniu vyplnením hlasovacieho lístka pre
1. kolo hlasovania. Po zozbieraní hlasovacích lístkov predseda rady rokovanie o tomto bode prerušil.
Bod č. 7 – 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
Predseda Rady odovzdal slovo tajomníkovi Rady, ktorý predstavil predložený materiál a návrh
uznesenia. Následne predseda Rady otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Následne predseda Rady prečítal text uznesenia k návrhu, o ktorom dal hlasovať. Návrh uznesenia bol
prijatý jednohlasne.
Schválené uznesenie Rady č. 10/2021 tvorí prílohu 5 k zápisnici.
Bod č. 8 – Prerokovanie Návrhu na vytvorenie Národného centra duševného zdravia
Predseda Rady odovzdal slovo členke Rady p. Monike Trechovej, ktorá uviedla návrh na vytvorenie
Národného centra duševného zdravia. Následne predseda Rady otvoril rozpravu k tomuto bodu. Do
rozpravy sa nikto neprihlásil. Následne predseda Rady prečítal text uznesenia k návrhu, o ktorom dal
hlasovať. ZA: 32, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 1. Návrh uznesenia bol prijatý.
Schválené uznesenie Rady č. 11/2021 tvorí prílohu 6 k zápisnici.
Bod č. 9 – Prerokovanie Návrhu na realizáciu projektu Zber a spracovanie údajov o duševnom zdraví
Predseda Rady odovzdal slovo členke Rady p. Monike Trechovej, ktorá uviedla návrh na realizáciu
projektu Zber a spracovanie údajov o duševnom zdraví. Následne predseda Rady otvoril rozpravu
k tomuto bodu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Následne predseda Rady prečítal text uznesenia
k návrhu, o ktorom dal hlasovať. ZA: 32, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 1. Návrh uznesenia bol prijatý.
Schválené uznesenie Rady č. 12/2021 tvorí prílohu 7 k zápisnici.
Bod č. 10 – Informácia o činnosti výboru pre primárnu prevenciu
Predseda Rady odovzdal slovo predsedníčke výboru pre primárnu prevenciu Rady p. Anne Verešovej,
ktorá informovala o doterajšej činnosti výboru. Predseda Rady otvoril rozpravu k tomuto bodu, do
ktorej sa nikto neprihlásil.
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Bod č. 11 – Rôzne
Predseda Rady otvoril bod rôzne. Do diskusie k tomuto bodu sa prihlásil tajomník Rady, ktorý sa rozlúčil
s členmi Rady vzhľadom na to, že išlo o jeho posledné zasadnutie Rady vo funkcii. Predseda Rady mu
poďakoval za vykonávanú prácu pre Radu. Následne predseda Rady rokovanie o tomto bode ukončil
a vyhlásil 15 min. prestávku.
Bod č. 6 – Hlasovanie o nomináciách na neobsadené miesta členov výborov rady – pokračovanie
rokovania
Predseda Rady otvoril pokračovanie rokovania v prerušenom bode č. 6. Odovzdal slovo tajomníkovi
Rady, ktorý informoval o výsledku hlasovania v 1. kole. Následne viedol 2. kolo hlasovania.
Po zozbieraní hlasovacích lístkov sa Rada všeobecným súhlasom uzniesla, že o výsledkoch 2. kola bude
Radu informovať tajomník Rady písomne a prípadné ďalšie hlasovanie o neobsadených miestach sa
uskutoční procedúrou per rollam.
Informácia o hlasovaní v 1. kole tvorí prílohu 8 k zápisnici. Informácia o hlasovaní v 2. kole tvorí prílohu
9 k zápisnici a schválené uznesenie Rady č. 13/2021 tvorí prílohu 10 k zápisnici.
Bod č. 12 – Záver
Predseda Rady poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie Rady ukončil.

Vypracoval:

Viktor Svetský, tajomník Rady

Schválil:

Vladimír Lengvarský, predseda Rady
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PREZENČNÁ LISTINA
názov
akcie:

Druhé riadne zasadnutie Rady vlády SR pre duševné zdravie

miesto
konania:
P. č.

Kongresová sála č. 152

dátum
konania:

28. septembra 2021

Inštitúcia

Meno a priezvisko

Podpis

1.

Vladimír

Lengvarský

Predseda Rady (MZ SR)

prítomný

2.

Kamil

Száz

Podpredseda Rady (MZ SR)

ospravedlnený

3.

Soňa

Gaborčáková

ospravedlnená

4.

Svetlana

Síthová

Podpredsedníčka Rady
(MPSVR SR)
Podpredsedníčka Rady
Predsedníčka výboru pre výskum
(MŠVVaŠ SR)

prítomná

zastupuje

Alena

Kopányiová

5.

Anna

Verešová

Predsedníčka výboru pre primárnu
prevenciu (MPSVR SR)

prítomná

6.

Monika

Jankechová

Predsedníčka výboru pre odbornú
prípravu a vzdelávanie (MZ SR)

prítomná

7.

Viktor

Svetský

Tajomník Rady
(MZ SR)

prítomný

ČLENOVIA RADY
Andrea
8.

Baranovská

zastupuje

Slovenská psychologická
spoločnosť pri SAV

prítomná

Asociácia na ochranu práv

prítomná

Eva

Klimová

9.

Dagmar

Breznoščáková pacientov SR, o. z.

10.

László

Bukovszky

Andrea

Bučková

11.

zastupuje

Úrad splnomocnenca vlády pre
národnostné menšiny

neprítomný

Úrad splnomocnenkyne vlády pre
rómske komunity

prítomný

Marek

Šafár

12.

Viera

Cviková

Slovenská psychoterapeutická
spoločnosť

prítomná

13.

Martina

Dubovcová

Slovenská komora sestier
a pôrodných asistentiek

prítomná
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Ivan
14.

15.

16.

17.

zastupuje

Eľko
Ekumenická rada cirkví v SR

prítomný

Slovenská lekárska komora

prítomná

Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR

prítomná

Ministerstvo vnútra SR

prítomná

Centrum výskumu psychických
porúch UK

prítomný

Slovenská psychiatrická
spoločnosť SLS

prítomná

Jakál

Ministerstvo obrany SR

prítomný
prítomná

Ján

Bunčák

Kornélia

Fabišíková

zastupuje

Mária

Králová

Katarína

Fedorová

zastupuje

Anna

Verešová

Ivan

Fufaľ

zastupuje

Eva

Krivosudská

18.

Michal

Hajdúk

19.

Ľubomíra Izáková

20.

Martin

21.

Jana

Kandriková

Združenie odborných učilíšť,
špeciálnych škôl a špeciálnych
výchovných zariadení Slovenska

22.

Eva

Klimová

Slovenská komora psychológov

prítomná

Jaroslav

Kmeť

Ministerstvo dopravy a výstavby
SR

neprítomný

23.

zastupuje

Vincent

Nemček

24.

Alena

Kopányiová

Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR

prítomná

25.

Ladislav

Krajčovič

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

prítomný

26.

Jana

Kviečinská

Ministerstvo spravodlivosti SR

prítomná

27.

Hana

Laciková

Komora školských logopédov

prítomná

28.

Viera

Leščáková

Ministerstvo kultúry SR

Zuzana

Matejčíková
Šareková

29.

zastupuje

Eva
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Krupová

Združenie zamestnancov centier
pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie

neprítomná

prítomná

30.

Katarína

Mažárová

Slovenská komora sociálnych
pracovníkov a asistentov sociálnej
práce

31.

Janette

Motlová

Výskumný ústav detskej
psychológie a patopsychológie

prítomná

Mária

Patakyová

Verejný ochranca práv

prítomná

32.

zastupuje

prítomná

Petra

Füköová

33.

Silvia

Pekarčíková

Združenie samosprávnych krajov
SK 8

prítomná

34.

Iva

Pipíšková

Združenie miest a obcí Slovenska
(ZMOS)

prítomná

35.

Zuzana

Stavrovská

Komisár pre osoby so zdravotným
postihnutím

prítomná

36.

Jaroslav

Szabó

Fórum riaditeľov a zamestnancov
detských domovov, o. z.

prítomný

37.

Viera

Tomanová

Komisár pre deti

38.

Monika

Trechová

Slovenská komora iných
zdravotníckych pracovníkov

39.

Vladimír

Turček

Ministerstvo financií SR

40.

Mária

Vargová

Národné koordinačné stredisko
pre riešenie problematiky násilia
na deťoch

Andrej

Vršanský

41.

zastupuje

Martin

Únia miest Slovenska

ospravedlnená
prítomná
ospravedlnený
prítomná
ospravedlnený

Knut
PRIZVANÍ HOSTIA

42.

Jana

Bittó
Cigániková

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

43.

Peter

Rohaľ

Tajomník Legislatívnej rady vlády
SR

44.

Mária

Šofranko

Výbor NR SR pre vzdelávanie,
vedu, mládež a šport

prítomná

45.

Jana

Žitňanská

Výbor NR SR pre sociálne veci

prítomná
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ospravedlnená
neprítomný

V Bratislave, dňa 28. septembra 2021
Číslo: S20775-2021-S-RVDZ-007

2. 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
ústne informuje tajomník rady Viktor Svetský
4. Voľba podpredsedu rady – reprezentant odborníkov z oblasti duševného zdravia
(čl. 4 ods. 7 Štatútu rady)
5. Prerokovanie a schválenie uznesenia k priebehu hlasovania o predložených nomináciách
na členov výborov rady
písomne predkladá tajomník rady Viktor Svetský
6. Hlasovanie o nomináciách na neobsadené miesta členov výborov rady
7. 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
písomne predkladá tajomník rady Viktor Svetský
8. Prerokovanie Návrhu na vytvorenie Národného centra duševného zdravia
písomne predkladá prezidentka Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov
Monika Trechová
9. Prerokovanie Návrhu na realizáciu projektu Zber a spracovanie údajov o duševnom zdraví
písomne predkladá prezidentka Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov
Monika Trechová
10. Informácia o činnosti výboru pre primárnu prevenciu
ústne informuje predsedníčka výboru pre primárnu prevenciu Anna Verešová
11. Rôzne
12. Záver
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Príloha 3 k zápisnici zo zasadnutia RVDZ zo dňa 28. 9. 2021
Voľba podpredsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie – reprezentant
odborníkov z oblasti duševného zdravia podľa čl. 4. ods. 7) Štatútu Rady
Počet prítomných odborníkov, členov RVDZ:
Počet vydaných hlasovacích lístkov:
Počet platných hlasovacích lístkov:
Počet neplatných hlasovacích lístkov:
Počet neodovzdaných hlasovacích lístkov:

13
13
13
0
0

Tajné hlasovanie č. 1
Voľba podpredsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie
I. kolo
kandidáti
počet hlasov
kvórum
1. Ľubomíra Izáková (SPS SLS)

5
7

2. Eva Klimová (SKP)

8

Za podpredsedníčku RVDZ bola zvolená prezidentka Slovenskej komory psychológov p. Eva Klimová.

Príloha 4 k zápisnici zo zasadnutia RVDZ zo dňa 28. 9. 2021

Postup pri hlasovaní o nomináciách do výborov Rady
Pri hlasovaní o nomináciách na členov výborov Rady podľa čl. 4 ods. 7 Štatútu výboru pre
primárnu prevenciu Rady a Štatútu výboru pre výskum Rady a čl. 4 ods. 9 Štatútu výboru pre
kvalitu starostlivosti o duševné zdravie Rady a Štatútu výboru pre odbornú prípravu
a vzdelávanie Rady, v prípade, že žiaden z nominovaných kandidátov nezíska nadpolovičnú
väčšinu hlasov všetkých členov Rady, uskutoční sa druhé kolo hlasovania o nomináciách na
člena výboru. Do druhého kola postúpia tí nominovaní kandidáti, ktorí získali v prvom kole
najväčší počet hlasov v počte obsadzovaných miest plus jeden.

Príloha 4 k zápisnici zo zasadnutia RVDZ zo dňa 28. 9. 2021

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE DUŠEVNÉ ZDRAVIE

č. 9
z 28. septembra 2021
k hlasovaniu o nomináciách do výborov Rady
Číslo materiálu:

S20775-2021-S-RVDZ-006

Predkladateľ:

tajomník rady

Rada
A.

schvaľuje
A. 1.

postup pri hlasovaní o nomináciách do výborov Rady

Príloha 5 k zápisnici zo zasadnutia RVDZ zo dňa 28. 9. 2021

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE DUŠEVNÉ ZDRAVIE

č. 10
z 28. septembra 2021
k Deklarácii 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

Číslo materiálu:

S20775-2021-S-RVDZ-008

Predkladateľ:

tajomník rady

Rada
A.

berie na vedomie
A. 1.

B.

Deklaráciu 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

ukladá
predsedovi rady
B. 1. informovať členov vlády SR o Deklarácii 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
do 31. októbra 2021
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Príloha 6 k zápisnici zo zasadnutia RVDZ zo dňa 28. 9. 2021

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE DUŠEVNÉ ZDRAVIE

č. 11
z 28. septembra 2021
k návrhu na vytvorenie Národného centra duševného zdravia ako kľúčového
nástroja na realizáciu strategických aktivít v oblasti duševného zdravia v SR
Číslo materiálu:

S20775-2021-S-RVDZ-009

Predkladateľ:

prezidentka SKIZP a členka RVDZ

Rada
A.

berie na vedomie
A. 1.

B.

uznáva
B. 1.

C.

návrh na vytvorenie Národného centra duševného zdravia

dôležitosť a zmysluplnosť vytvorenia Národného centra duševného zdravia

vyzýva
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
C. 1. vytvoriť pracovnú skupinu pre zriadenie Národného centra duševného zdravia
do 31. decembra 2021
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Príloha 7 k zápisnici zo zasadnutia RVDZ zo dňa 28. 9. 2021

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE DUŠEVNÉ ZDRAVIE

č. 12
z 28. septembra 2021
k návrhu realizácie projektu Zber a spracovanie údajov o duševnom zdraví
Číslo materiálu:

S20775-2021-S-RVDZ-010

Predkladateľ:

prezidentka SKIZP a členka RVDZ

Rada
A.

berie na vedomie
A. 1.

B.

uznáva
B. 1.

C.

návrh na realizáciu projektu Zber a spracovanie údajov o duševnom zdraví

dôležitosť a zmysluplnosť realizácie projektu Zber a spracovanie údajov o
duševnom zdraví

vyzýva
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
C. 1. aby vytvorilo legislatívny návrh na rozšírenie Zákona č. 153/2013 Z. z.
o národnom zdravotníckom informačnom systéme o Národný register
duševných ochorení
C. 2. aby v súčinnosti s Národným centrom zdravotníckych informácii pripravili
návrh a realizáciu rozšírenia národných zdravotníckych registrov o Národný
register duševných ochorení, ktorý bude obsahovať údaje o identifikácii
zariadenia, pacienta a ochorenia vrátane charakteristiky diagnostického
postupu, liečby i poskytovanej multidisciplinárnej starostlivosti
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Príloha 7 k zápisnici zo zasadnutia RVDZ zo dňa 28. 9. 2021

D.

odporúča
Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky
D. 1. vytvoriť
a zrealizovať
projekt
údajov o duševnom zdraví

na

Zber

a spracovanie

Národnému centru zdravotníckych informácii
D. 2. zriadiť Národný register duševných ochorení a vytvoriť projektový zámer
národného informačného systému Starostlivosť o duševné zdravie
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Príloha 8 k zápisnici zo zasadnutia RVDZ zo dňa 28. 9. 2021
ZÁZNAM
z 1. kola hlasovania o nomináciách na členov výborov Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné
zdravie (ďalej aj „Rada“)
Hlasovanie sa uskutočnilo na zasadnutí Rady dňa 28.9.2021
Počet členov Rady s hlasovacím právom:

39

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:

32

Počet platných hlasovacích lístkov:

32

Počet neplatných hlasovacích lístkov:

0

Kvórum na schválenie nominácie:

20

Hlasovanie o nomináciách do výboru pre primárnu prevenciu Rady vlády SR pre duševné zdravie
(ďalej len „VPP“) podľa Štatútu VPP
článok 4 ods. 6) písm. e) zástupcovia mimovládnych organizácií
angažujúcich sa v oblasti pôsobnosti výboru
1. MUDr. Miroslava Palušná
12
No more stigma n.o.
2. Ing. Matej Stuška
3
OZ RODIČIA
3. JUDr. Andrej Vršanský
14
Liga za duševné zdravie, n.o.
článok 4 ods. 6) písm. f) zástupca psychiatrov
1. MUDr. Vanda Valkučáková

32

Rada vlády SR pre duševné zdravie schválila podľa čl. 4 ods. 7) Štatútu VPP nasledovných kandidátov:
1. MUDr. Vanda Valkučáková – zástupkyňa psychiatrov
Hlasovanie o nomináciách do výboru pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie Rady vlády SR
pre duševné zdravie (ďalej len „VKSDZ“) podľa Štatútu VKSDZ
článok 4 ods. 7) písm. a) zástupca zdravotníckych zariadení
poskytujúcich starostlivosť o duševné zdravie
1. MUDr. Dalibor Janoška
15
Psychiatrická nemocnica P. Pinela v Pezinku
2. PhDr. Zdenka Kubišová
4
VOXPSYCHÉ, s.r.o.
3. MUDr. Marek Zelman
13
Psychiatrická nemocnica Hronovce
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.
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17

2. PhDr. Elena Kopcová, PhD.,
TENENET o.z.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

13

článok 4 ods. 7) písm. d) zástupcovia organizácií pôsobiacich
v oblasti starostlivosti o duševné zdravie
Mgr. Petra Brandoburová, PhD.,
20
Centrum MEMORY n.o.
Mgr. Beáta Horváthová
13
Psychosociálne centrum Košice
Nora Horváthová
6
TENENET o.z
Mgr. Laura Kundrátová
14
Otvorme dvere, otvorme srdcia o.z
MUDr. Mária Matisová
13
No more stigma n.o.
doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc.,
14
Asociácia klinických psychológov

Rada vlády SR pre duševné zdravie schválila podľa čl. 4 ods. 9) Štatútu VKSDZ nasledovných
kandidátov:
1. Mgr. Petra Brandoburová, PhD., Centrum MEMORY n.o. – zástupkyňa organizácie pôsobiacej
v oblasti starostlivosti o duševné zdravie
Hlasovanie o členoch výboru pre výskum Rady vlády SR pre duševné zdravie (ďalej len „VS“)
podľa Štatútu VS
článok 4 ods. 6) písm. b) zástupcovia organizácií angažujúcich sa v oblasti pôsobnosti výboru
1. doc. MUDr. Alexandra Bražinová PhD., MPH.,
Ústav epidemiológie LF UK
2. doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH.,
Občianske združenie na podporu vzdelávania sestier
a pôrodných asistentiek
3. Mgr. Ivan Farský PhD.,
Psychiatrická klinika a Ústav ošetrovateľstva JLF UK
4. PhDr. Katarína Jandová, PhD.,
Asociácia klinických psychológov
5. MUDr. Natália Kaščáková, PhD.,
Pro mente sana s.r.o
6. prof. PhDr. Marína Mikulajová CSc.,
Ústav klinickej psychológie PEVŠ
7. Mgr. Iveta Nagyová Rajničová PhD.,
Ústav behaviorálnej a sociálnej medicíny LF UPJŠ
8. prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.,
Neuropsychiatrická spoločnosť SLS

22
10
11
11
11
13
17
18

Rada vlády SR pre duševné zdravie schválila podľa čl. 4 ods. 7) Štatútu VS nasledovných kandidátov:
1. doc. MUDr. Alexandra Bražinová PhD., MPH., Ústav epidemiológie LF UK – zástupkyňa
organizácií angažujúcich sa v oblasti pôsobnosti výboru
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Hlasovanie o nomináciách do výboru pre odbornú prípravu a vzdelávanie Rady vlády SR pre
duševné zdravie (ďalej len „VOPV“) podľa Štatútu VOPV
článok 4 ods. 7) písm. a) zástupcovia vysokých škôl realizujúcich študijné programy
z oblasti duševného zdravia

1. PhDr. Daniela Čechová, PhD.,
Ústav psychológie, Lekárska fakulta SZU
2. Mgr. Ivan Farský PhD.,
Jesseniová lekárska fakulta, Univerzita Komenského

3. MUDr. Mária Králová, CSc.

9

3

11

Lekárska fakulta UK

4. prof. PhDr. Marína Mikulajová CSc.,

9

Ústav klinickej psychológie PEVŠ

článok 4 ods. 7) písm. c) zástupcovia mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania
a odbornej prípravy v oblasti starostlivosti o duševné zdravie
1. Mgr. Petra Brandoburová, PhD.
18
Centrum MEMORY n.o.
2. Mgr. Hana Celušáková, PhD.
16
Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka
3. Mgr. Vladimír Hambálek
12
Coaching Plus, o.z.
4. doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH.,
Občianske združenie na podporu vzdelávania sestier
16
a pôrodných asistentiek
5. PhDr. Hana Ščibranyová
16
Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii
6. Mgr. Slávka Takáčová
5
Inštitút proces orientovanej psychológie

V Bratislave, 28. septembra 2021
Vypracoval:

Peter Bartošovič

Overil:

Viktor Svetský, tajomník Rady
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ZÁZNAM
z 2. kola hlasovania o nomináciách na členov výborov Rady vlády Slovenskej republiky
pre duševné zdravie (ďalej aj „Rada“)
Hlasovanie sa uskutočnilo na zasadnutí Rady dňa 28.9.2021
Počet členov Rady s hlasovacím právom:

39

Počet doručených hlasovacích lístkov:

31

Počet platných hlasovacích lístkov:

31

Počet neplatných hlasovacích lístkov:

0

Kvórum na schválenie nominácie:

20

Hlasovanie o nomináciách do výboru pre primárnu prevenciu Rady vlády SR pre duševné zdravie
(ďalej len „VPP“) podľa Štatútu VPP
článok 4 ods. 6) písm. e) zástupcovia mimovládnych organizácií
angažujúcich sa v oblasti pôsobnosti výboru
A. MUDr. Miroslava Palušná
15
No more stigma n.o.
B. JUDr. Andrej Vršanský
16
Liga za duševné zdravie, n.o.
Rada vlády SR pre duševné zdravie v druhom kole hlasovania nezvolila do VPP žiadneho zástupcu
mimovládnych organizácií angažujúcich sa v oblasti pôsobnosti výboru.
Hlasovanie o nomináciách do výboru pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie Rady vlády SR
pre duševné zdravie (ďalej len „VKSDZ“) podľa Štatútu VKSDZ
článok 4 ods. 7) písm. a) zástupca zdravotníckych zariadení
poskytujúcich starostlivosť o duševné zdravie
A. MUDr. Dalibor Janoška
17
Psychiatrická nemocnica P. Pinela v Pezinku
B. MUDr. Marek Zelman
14
Psychiatrická nemocnica Hronovce
článok 4 ods. 7) písm. b) zástupca zariadení sociálnych služieb
poskytujúcich starostlivosť o duševné zdravie
A. Ing. Jana Hurová, PhD.,
Združenie pre duševné zdravie - INTEGRA, o.z.

12

B. PhDr. Elena Kopcová, PhD.,
TENENET o.z.

19

článok 4 ods. 7) písm. d) zástupcovia organizácií pôsobiacich
v oblasti starostlivosti o duševné zdravie
A. Mgr. Beáta Horváthová
14
Psychosociálne centrum Košice
B. Mgr. Laura Kundrátová
16
Otvorme dvere, otvorme srdcia o.z
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C. MUDr. Mária Matisová
No more stigma n.o.
D. doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc.,
Asociácia klinických psychológov

17
13

Rada vlády SR pre duševné zdravie v druhom kole hlasovania nezvolila do VKSDZ žiadneho 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 členoch výboru pre výskum Rady vlády SR pre duševné zdravie (ďalej len „VS“)
podľa Štatútu VS
článok 4 ods. 6) písm. b) zástupcovia organizácií angažujúcich sa v oblasti pôsobnosti výboru
A. Mgr. Ivan Farský PhD.,
Psychiatrická klinika a Ústav ošetrovateľstva JLF UK
B. PhDr. Katarína Jandová, PhD.,
Asociácia klinických psychológov
C. MUDr. Natália Kaščáková, PhD.,
Pro mente sana s.r.o
D. prof. PhDr. Marína Mikulajová CSc.,
Ústav klinickej psychológie PEVŠ
E. Mgr. Iveta Nagyová Rajničová PhD.,
Ústav behaviorálnej a sociálnej medicíny LF UPJŠ
F. prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.,
Neuropsychiatrická spoločnosť SLS

11
14
11
15
16
24

Rada vlády SR pre duševné zdravie schválila podľa čl. 4 ods. 7) Štatútu VS nasledovného kandidáta
za zástupcu organizácií angažujúcich sa v oblasti pôsobnosti výboru:
1. prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
Hlasovanie o nomináciách do výboru pre odbornú prípravu a vzdelávanie Rady vlády SR pre
duševné zdravie (ďalej len „VOPV“) podľa Štatútu VOPV
článok 4 ods. 7) písm. a) zástupcovia vysokých škôl realizujúcich študijné programy
z oblasti duševného zdravia

A. PhDr. Daniela Čechová, PhD.,
Ústav psychológie, Lekárska fakulta SZU
B. MUDr. Mária Králová, CSc.

6

13

Lekárska fakulta UK

C. prof. PhDr. Marína Mikulajová CSc.,

11

Ústav klinickej psychológie PEVŠ

článok 4 ods. 7) písm. c) zástupcovia mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania
a odbornej prípravy v oblasti starostlivosti o duševné zdravie
A. Mgr. Petra Brandoburová, PhD.
19
Centrum MEMORY n.o.
B. Mgr. Hana Celušáková, PhD.
24
Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka
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C. doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH.,
Občianske združenie na podporu vzdelávania sestier
a pôrodných asistentiek
D. PhDr. Hana Ščibranyová
Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii

21
22

Rada vlády SR pre duševné zdravie schválila podľa čl. 4 ods. 9) Štatútu VOPV nasledovné kandidátky
na zástupcov mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v
oblasti starostlivosti o duševné zdravie:
1. Mgr. Hana Celušáková, PhD.
2. doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH.
3. PhDr. Hana Ščibranyová

V Bratislave, 28. septembra 2021
Vypracoval:

Peter Bartošovič

Overil:

Viktor Svetský, tajomník Rady
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UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE DUŠEVNÉ ZDRAVIE

č. 13
z 28. septembra 2021
k hlasovaniu o nomináciách do výborov rady
Číslo materiálu:

S20775-2021-S-RVDZ-011

Predkladateľ:

tajomník rady

Rada
A. schvaľuje nominácie do výboru pre primárnu prevenciu Rady
vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie
A. 1.

Vanda Valkučáková – zástupca psychiatrov

B. schvaľuje nominácie do výboru pre kvalitu starostlivosti
o duševné zdravie Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné
zdravie
B. 1.

Petra Brandoburová (Centrum MEMORY n.o.) – zástupca organizácie pôsobiacej
v oblasti starostlivosti o duševné zdravie

C. schvaľuje nominácie do výboru pre výskum Rady vlády
Slovenskej republiky pre duševné zdravie
C. 1.

Alexandra Bražinová (Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave) – zástupca organizácií angažujúcich sa v oblasti
pôsobnosti výboru

C. 2.

Peter Valkovič (Neuropsychiatrická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti)
– zástupca organizácií angažujúcich sa v oblasti pôsobnosti výboru

D. schvaľuje nominácie do výboru pre odbornú prípravu a
vzdelávanie Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné
zdravie
Uznesenie č. 8/2021
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D. 1.

Hana Celušáková (Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka) – zástupca
mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
v oblasti starostlivosti o duševné zdravie

D. 2.

Martina Dubovcová (Občianske združenie na podporu vzdelávania sestier a
pôrodných asistentiek) – zástupca mimovládnych organizácií pôsobiacich v
oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti starostlivosti o duševné zdravie

D. 3.

Hana Ščibranyová (Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii) – zástupca
mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
v oblasti starostlivosti o duševné zdravie

Na vedomie: predsedovia výborov rady

Uznesenie č. 8/2021
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