ZÁPISNICA
zo IV. riadneho zasadnutia Výboru pre odbornú prípravu a vzdelávanie
Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie
Miesto: online cez MS Teams
Dátum: 26. 01. 2022 o 14:00 hod.

R.Č: S11955-2022-VOPVz-RVDZ-008

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 plnení uznesení výboru
4. Informácia ohľadom pracovnej skupiny k tvorbe analýzy vzdelávacích potrieb
5. Stanoviská výboru k predkladaným materiálom na zasadnutie Rady vlády SR pre duševné
zdravie
6. Zásadné stanovisko k návrhu Nariadenia vlády SR, ktoré zavádza novú certifikovanú pracovnú
činnosť Špecifické psychoterapeutické intervencie
7. Rôzne
8. Záver
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Predsedníčka výboru pre odbornú prípravu a vzdelávanie p. Monika Jankechová (ďalej len
„predsedníčka výboru“) otvorila zasadnutie Výboru pre odbornú prípravu a vzdelávanie Rady vlády
Slovenskej republiky pre duševné zdravie (ďalej len „výbor“). Pán Letnický (ďalej aj „tajomník výboru“)
oznámil, kto sa ospravedlnil z účasti na zasadnutí a zároveň uviedol, že pána Kulicha (zástupcu MV SR)
bude zastupovať na zasadnutí s hlasovacím právom pani Ondrejková. Zároveň oznámil, že na
zasadnutie výboru boli prizvaní aj členovia pracovnej skupiny k tvorbe analýzy vzdelávacích potrieb a
požadovaných kompetencií odborných pracovníkov pôsobiacich v oblasti duševného zdravia, ktorí nie
sú členmi výboru, konkrétne p. Teremová, p. Takáčová a p. Škorvánek.
Zistený počet členov s hlasovacím právom prítomných na zasadnutí: 15
Minimálny počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia výboru: 11
Bod č. 2 – Prerokovanie a schválenie programu zasadnutia
Predsedníčka výboru otvorila rozpravu k návrhu programu zasadnutia výboru a vyzvala členov, aby
v prípade záujmu predložili svoje návrhy na doplnenie programu. Do rozpravy sa prihlásila p. Cviková
(zástupkyňa psychoterapeutov), ktorá požiadala o zaradenie nového bodu programu s názvom
„Zásadné stanovisko k návrhu Nariadenia vlády SR, ktoré zavádza novú certifikovanú pracovnú činnosť
Špecifické psychoterapeutické intervencie“. Predsedníčka výboru navrhla zaradiť uvedený návrh ako
6. bod programu a následne vyhlásila hlasovanie o schválení doplneného programu zasadnutia.
Program bol jednohlasne schválený.
Schválený program zasadnutia tvorí prílohu 2 k zápisnici.
Bod č. 3 – Informácia o plnení uznesení výboru
Predsedníčka výboru otvorila ďalší bod zasadnutia a odovzdala slovo tajomníkovi výboru, aby
informoval prítomných o plnení uznesení výboru.
Informácia o plnení uznesení výboru tvorí prílohu 3 k zápisnici.
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Bod č. 4 – Informácia ohľadom pracovnej skupiny k tvorbe analýzy vzdelávacích potrieb
Predsedníčka výboru otvorila ďalší bod zasadnutia a uviedla informácie o zriadení pracovnej skupiny
a očakávaných výstupoch práce. Požiadala členov pracovnej skupiny, aby si zorganizovali úvodné
stretnutie, zvolili spomedzi seba vedúceho pracovnej skupiny a do 01. februára informovali tajomníka
výboru o výsledkoch stretnutia. Následná diskusia bola zameraná najmä na požiadavku vytvoriť
zoznam vzdelávacích aktivít, ktoré budú prioritne podporované cez verejnú výzvu na podporu
vzdelávania odborníkov pôsobiacich v oblasti duševného zdravia. Uvedený zoznam by mal byť
vypracovaný na prelome mesiacov marec/apríl, mal mať jednotný formát a spĺňať podmienky, ktoré
budú vyhovovať odborníkom pôsobiacich v rezorte aj mimo rezort zdravotníctva. Bližšie informácie
o podmienkach vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti, tvorbe verejnej výzvy a požiadavkách na
zoznam vzdelávacích aktivít budú zdieľané, akonáhle budú k dispozícii.
V rámci diskusie zaznela aj požiadavka, aby bola poskytnutá presnejšia definícia splnenia vyžadovaných
úloh, a aby sa činnosť pracovnej skupiny nezameriavala iba na tvorbu zoznamu vzdelávacích aktivít.
Vzhľadom na potrebu prerokovať ďalšie body programu navrhla predsedníčka výboru, aby sa tieto
témy otvorili na osobitnom stretnutí pracovnej skupiny. Návrh bol všeobecne akceptovaný.
Bod č. 5 – Stanoviská výboru k predkladaným materiálom na zasadnutie Rady vlády SR pre duševné
zdravie
Predsedníčka výboru následne otvorila ďalší bod zasadnutia a odovzdala slovo tajomníkovi výboru,
ktorý informoval o požiadavke prijať stanoviská výboru k materiálom predkladaným na zasadnutie
Rady vlády SR pre duševné zdravie.
K Návrhu strategických cieľov národného programu duševného zdravia, sa v rámci rozpravy navrhlo
prijať stanovisko vo forme uznesenia č. 14. Predsedníčka výboru prečítala text uznesenia, o ktorom
dala hlasovať. Návrh uznesenia bol prijatý, na základe výsledkov hlasovania:
ZA
14

PROTI
0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA
0

Schválené uznesenie výboru č. 14/2022 tvorí prílohu 4 k zápisnici.
K Návrhu na vytvorenie pracovnej skupiny Rady vlády pre duševné zdravie, sa v rámci rozpravy navrhlo
prijať stanovisko vo forme uznesenia č. 15. Predsedníčka výboru prečítala text uznesenia, o ktorom
dala hlasovať. Návrh uznesenia bol prijatý, na základe výsledkov hlasovania:
ZA
11

PROTI
2

ZDRŽAL SA HLASOVANIA
1

Schválené uznesenie výboru č. 15/2022 tvorí prílohu 5 k zápisnici.
K Návrhu na zmenu štatútov výborov Rady vlády SR pre duševné zdravie kvôli zaradeniu zástupcov
klinických logopédov medzi členov výborov sa v rámci rozpravy navrhlo prijať stanovisko vo forme
uznesenia č. 16. Predsedníčka výboru prečítala text uznesenia, o ktorom dala hlasovať. Návrh
uznesenia bol prijatý, na základe výsledkov hlasovania:
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ZA
12

PROTI
1

ZDRŽAL SA HLASOVANIA
0

Schválené uznesenie výboru č. 16/2022 tvorí prílohu 6 k zápisnici.
Bod č. 6 – Zásadné stanovisko k návrhu Nariadenia vlády SR, ktoré zavádza novú certifikovanú
pracovnú činnosť Špecifické psychoterapeutické intervencie
Predsedníčka výboru otvorila ďalší bod zasadnutia a odovzdala slovo p. Cvikovej a p. Celušákovej, aby
informovali prítomných o predloženom návrhu zásadného stanoviska, ktorým sa žiada o vypustenie
novej certifikovanej pracovnej činnosti Špecifické psychoterapeutické intervencie (ďalej len „CPČ ŠPI“)
z návrhu nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. V zmysle predloženého návrhu bolo poukázané na
výrazný obsahový nesúlad medzi minimálnym štandardom pre CPČ ŠPI a kompetenciami, ktoré
absolventom CPČ ŠPI určujú niektoré schválené diagnostické a terapeutické štandardné postupy.
Zavedenie CPČ ŠPI podľa aktuálne nastavených podmienok považujú príslušné odborné spoločnosti
a stavovské organizácie za nesystémový krok, ktorý nevyhovuje medzinárodným psychoterapeutickým
štandardom, má nedostatočne posúdené dopady na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,
a zároveň komplikuje už teraz zložitý proces vzdelávania v oblasti starostlivosti o duševné zdravie.
Po predstavení návrhu predsedníčka výboru otvorila rozpravu k tomuto bodu.
Pani Dubovcová uviedla, že návrh zavedenia CPČ ŠPI získal širokú konsenzuálnu podporu na kolokviu,
pričom zdravotnícki pracovníci už dlhšie komunikujú potrebu rozšírenia poskytovaného vzdelávania o
terapeutické intervencie, ktoré im pomôžu stabilizovať psychický stav, zmierniť utrpenie a podporiť
adaptívne správanie pacientov. Predkladateľky návrhu reagovali, že vnímajú uvedenú potrebu
vzdelávania v psycho-sociálnej prvej pomoci, krízovej intervencii a komunikácii s pacientmi, ale
uvedené nie je možné zamieňať so psychoterapiou. Tiež uviedli, že existujúci systém celoživotného
vzdelávania zdravotníkov podľa nich vytvára dostatočný priestor na riešenie požadovaného typu
vzdelávania, pričom zdôraznili, že certifikované pracovné činnosti oprávnene vychádzajú z iných
nárokov, kritérií a spôsobu kontroly než je vyžadované pri návrhu CPČ ŠPI. Zároveň poukázali na
skutočnosť, že v schválených štandardných terapeutických postupoch je CPČ ŠPI s CPČ psychoterapia
zrovnoprávnená tým, že robí CPČ ŠPI intervenciou prvej voľby aj v prípade liečby, nielen stabilizácie
psychického stavu, čo nebolo dostatočne prekonzultované s odbornou komunitou. Rovnako sa
nevyhodnotili všetky dopady zavedenia CPČ ŠPI na kvalitu poskytovanej starostlivosti a fungovanie
systému.
Predsedníčka výboru uviedla, že sa aktuálne nachádza v náročnej pozícii, keďže musí vystupovať ako
gestor legislatívneho plánu úloh a zároveň hájiť záujmy výboru. Zdôraznila, že eviduje ako medzi
odbornou komunitou vznikla značná turbulencia v názoroch a postojoch pri zavádzaní CPČ ŠPI, čo je
potrebné doriešiť, keďže téma sa stala vysoko diskutovanou a dôležitou pre zdravotníctvo. Zároveň
objasnila, že MZ SR v procese schvaľovania a zavádzania legislatívnych zmien postupovalo
štandardným postupom, v ktorom najdôležitejšiu úlohu zohrávajú akreditačná komisia MZ SR a hlavní
odborníci MZ SR v príslušných profesiách, ktorí podporili zavedenie CPČ ŠPI. Tiež konštatovala, že
Slovenský inštitút vzdelávania v psychoterapii, ani Slovenská komora psychológov nie sú povinne
pripomienkujúce subjekty, takže nebolo vyžadované s nimi v rámci legislatívneho procesu viesť
rozporové konanie. Pán Heretik reagoval, že zavedený mentorský prístup je potrebné zmeniť smerom
k partnerskému, aby nikto z dotknutých nebol vynechávaný z prijímania dôležitých rozhodnutí, a aby
neboli uprednostňované len určité záujmové skupiny.
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Predsedníčka výboru konštatovala, že kvôli predchádzaniu podobných konfliktov bude proces
schvaľovania legislatívy v oblasti vzdelávania zmenený, pretože z pohľadu MZ SR je dôležité nachádzať
konsenzuálnu zhodu odborníkov, ktorá zabezpečí zlepšenie a kvalitu poskytovanej zdravotnej
starostlivosti pre pacientov. Predsedníčka výboru zároveň uviedla, že navrhované zmeny v nariadení
vlády č. 296/2010 Z. z. sú veľmi dôležité, ale keďže vníma zásadné výhrady odbornej komunity a
považuje za potrebné odstrániť vzniknuté rozpory, bude na základe odporúčania výboru vypustené
zavedenie CPČ ŠPI.
Pani Sčibrányová vyjadrila súhlas s navrhnutým postupom a rovnako zdôraznila potrebu pokračovania
v diskusii, ktorej výsledkom bude kvalitný vzdelávací program umožňujúci nadobudnúť zdravotníkom
požadované kompetencie v psycho-sociálnej starostlivosti o pacientov. Pán Ondrejka, pán Kober a pani
Dubovcová vyjadrili nesúhlasné stanovisko, a poukázali na výraznú potrebu zaviesť CPČ ŠPI. Pán Kober
zároveň zdôraznil, že sústavné vzdelávanie nebude dostatočné k získaniu potrebných kompetencií, a že
zdravotníci potrebujú získať certifikát, ktorý im poskytne oprávnenie vykonávať prvotnú intervenciu.
Tiež vyjadril pochopenie nad tým, že si psychológovia chránia svoju profesiu, ale dlhodobé neriešenie
starostlivosti o duševné zdravie, ako aj nedostatok psychológov v zdravotníckom systéme spôsobuje
výrazné problémy. Pani Celušáková reagovala, že vníma a podporuje psycho-sociálne vzdelávanie
kolegov v zdravotníctve, ale tiež zdôraznila, že v zahraničí už existujú príklady vzdelávania zameraného
na krízovú intervenciu alebo psychologickú prvú pomoc, ktoré nie je potrebné spájať so
psychoterapiou. Zároveň zdôraznila, že rozpor spočíva v zadefinovaní postavenia jednotlivých činností
v systéme poskytovania starostlivosti a v použití správnych termínov, aby bolo zrejmé v čom spočívajú
rozdiely medzi jednotlivými činnosťami.
V rámci diskusie bola zdôraznená aj potreba prijatia širšej odbornej zhody na štandardných
terapeutických postupoch, ktoré sa týkajú duševných porúch. Predsedníčka výboru uviedla, že to je
potrebné odkomunikovať s vecne príslušným odborom štandardných klinických postupov MZ SR.
Okrem toho bolo konštatované, že je potrebné nájsť neutrálny priestor, na ktorom sa nájdu
konsenzuálne riešenia vyhovujúce všetkým stranám sporu.
Predsedníčka výboru následne ukončila rozpravu, a v zmysle dohody navrhla zmeniť text uznesenia
zásadného stanoviska, o ktorom dala hlasovať. Tajomník výboru skonštatoval, že výbor už nie je
uznášaniaschopný, vzhľadom na neprítomnosť dostatočného počtu členov s hlasovacím právom.
Na základe dohody bol tajomník výboru poverený, aby bezodkladne zorganizoval hlasovanie per-rollam
o prijatí upraveného uznesenia k zásadnému stanovisku výboru k návrhu Nariadenia vlády, ktoré
zavádza novú certifikovanú pracovnú činnosť Špecifické psychoterapeutické intervencie. Následne
predsedníčka výboru rokovanie o tomto bode ukončila.
Bod č. 7 – Rôzne
Predsedníčka výboru otvorila bod rôzne. Do rozpravy k tomuto bodu sa nikto neprihlásil. Následne
predsedníčka výboru rokovanie o tomto bode ukončila.
Bod č. 8 – Záver
Predsedníčka výboru poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť na rokovaní, popriala im veľa
zdravia a zasadnutie výboru ukončila.
Vypracoval:

Rastislav Letnický, tajomník výboru

Schválila:

Monika Jankechová, predsedníčka výboru
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PREZENČNÁ LISTINA
Štvrté riadne zasadnutie Výboru pre odbornú prípravu
a vzdelávanie Rady vlády SR pre duševné zdravie

názov
akcie:
miesto
konania:
P. č.

online cez MS Teams

Meno a priezvisko

dátum
konania:

26. januára 2022

Miesto vo výbore

Podpis

1.

Monika

Jankechová

predsedníčka výboru

prítomná

2.

Rastislav

Letnický

tajomník výboru

prítomný

ČLENOVIA VÝBORU
3.

Hana

Celušáková

zástupkyňa mimovládnych
organizácií
(Centrum pre rodinu Kvapka)

prítomná

4.

Zsolt

Cséfalvay

zástupca logopédov

prítomný

5.

Viera

Cviková

zástupkyňa psychoterapeutov

prítomná
prítomná

6.

Martina

Dubovcová

zástupkyňa mimovládnych
organizácií (Občianske združenie
na podporu vzdelávania sestier a
pôrodných asistentiek)

7.

Jozef

Dragašek

zástupca psychiatrov

prítomný

8.

Peter

Halama

zástupca psychológov

prítomný

9.

Eva

Halušková

zástupkyňa Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR

prítomný

neprítomná

10.

Anton

Heretik

zástupca vysokých škôl
realizujúcich študijné programy z
oblasti duševného zdravia

11.

Lukáš

Kober

zástupca sestier

prítomný

12.

Kvetoslava Kotrbová

zástupkyňa liečebných pedagógov

prítomná

Anton
13.

Kulich
zástupca Ministerstva vnútra SR

v zastúpení

prítomný

zastupuje

Petronela

Ondrejková

14.

Igor

Ondrejka

zástupca vzdelávacích inštitúcií
realizujúcich postgraduálne a
ďalšie vzdelávanie v oblasti
starostlivosti o duševné zdravie

15.

Katarína

Valčová

zástupkyňa pastorálnych
pracovníkov

prítomná

16.

Elena

Prokopová

zástupkyňa všeobecných lekárov
pre deti a dorast

prítomná

17.

Eva

Smiková

zástupkyňa Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR

ospravedlnená

18.

Hana

Ščibranyová

zástupkyňa mimovládnych
organizácií (SIVP)

19.

Denisa

Šoltésová

zástupkyňa sociálnych pracovníkov

neprítomná

Marian

Zouhar

zástupca vzdelávacích inštitúcií
realizujúcich postgraduálne a
ďalšie vzdelávanie v oblasti
starostlivosti o duševné zdravie

v zastúpení

20.

zastupuje

Petra

Brandoburová

prítomná

PRIZVANÍ HOSTIA
21.

Desanka

Kanderová

tajomníčka Rady vlády SR pre
duševné zdravie

prítomná

22.

Juraj

Payer

predseda Akreditačnej komisie
MZ SR na ďalšie vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov

prítomný

23.

Silvia

Pekarčíková

zástupkyňa Združenia
samosprávnych krajov SK8.

prítomná

24.

Matej

Škorvánek

člen pracovnej skupiny VOPV

prítomný

25.

Slávka

Takáčová

členka pracovnej skupiny VOPV

prítomná

26.

Zuzana

Teremová

členka pracovnej skupiny VOPV

prítomná

VÝBOR PRE ODBORNÚ PRÍPRAVU A VZDELÁVANIE

V Bratislave, dňa 26. januára 2022
Číslo materiálu: S11955-2022-VOPVz-RVDZ-003
4. RIADNE ZASADNUTIE VÝBORU PRE ODBORNÚ PRÍPRAVU A VZDELÁVANIE
(ďalej len „výbor“)
PROGRAM ZASADNUTIA
1.

Otvorenie zasadnutia

2.

Prerokovanie a schválenie programu zasadnutia
písomne predkladá predsedníčka výboru Monika Jankechová
(čl. 3 ods. 3 Rokovacieho poriadku)

3.

Informácia o plnení uznesení výboru
ústne informuje tajomník výboru Rastislav Letnický

4.

Informácia ohľadom pracovnej skupiny k tvorbe analýzy vzdelávacích potrieb
ústne informuje predsedníčka výboru Monika Jankechová

5.

Stanoviská výboru k predkladaným materiálom na zasadnutie Rady vlády SR pre duševné zdravie

6.

Zásadne stanovisko k návrhu Nariadenia vlády SR, ktoré zavádza novú certifikovanú pracovnú
činnosť Špecifické psychoterapeutické intervencie

7.

Rôzne

8.

Záver
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VÝBOR PRE ODBORNÚ PRÍPRAVU A VZDELÁVANIE

V Bratislave, dňa 26. januára 2022
Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení VOPV
Uznesenie VOPV č. 10/2021 – Zloženie a činnosť pracovnej skupiny
Všetky úlohy z uznesenia VOPV č. 10/2021 boli splnené a dňa 18. januára 2022 bola zriadená
pracovná skupina k tvorbe analýzy vzdelávacích potrieb a požadovaných kompetencií
odborných pracovníkov v oblasti duševného zdravia. Dohody o vykonaní práce s členmi
pracovnej skupiny budú uzatvorené k 15. februáru 2022.
Uznesenie VOPV č. 11/2021 – Príprava stanoviska výboru k potrebe medzirezortného
prepojenia vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti duševného zdravia
Úloha A.1. uložená tajomníkovi výboru súvisiaca s identifikovaním právnych noriem bola
splnená. Úlohy A.2. a A.3. uložené tajomníkovi výboru ohľadom sumarizácie návrhov
potrebných

legislatívnych zmien

a prípravy

návrhu

stanoviska

výboru

k

potrebe

medzirezortného prepojenia vzdelávania neboli splnené. Splnenie úloh si vyžadovalo širšie
konzultácie s vecne príslušnými odbormi MZ SR, ktoré sa nepodarilo zorganizovať kvôli
pracovnému vyťaženiu tajomníka aj predsedníčky výboru inými pracovnými úlohami. V zmysle
uvedeného žiada tajomník výboru presunúť termín splnenia úloh A.2. a A.3. na ďalšie
zasadnutie výboru a presunutie funkcie tajomníka výboru pod organizačné začlenenie odboru
vzdelávania MZ SR.

Uznesenie VOPV č. 12/2021 – Plán činnosti výboru na rok 2022
Všetky úlohy z uznesenia VOPV č. 12/2021 súvisiace s tvorbou a schválením nového plánu
činnosti výboru na rok 2022 boli splnené.
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UZNESENIE VÝBORU PRE ODBORNÚ PRÍPRAVU A VZDELÁVANIE

č. 14
z 26. januára 2022
Stanovisko výboru k návrhu strategických cieľov
Národného programu duševného zdravia
Číslo materiálu:

S11955-2022-VOPVz-RVDZ-005

Predkladateľ:

predsedníčka výboru pre odbornú prípravu a vzdelávanie

Výbor
A.

berie na vedomie
A. 1. návrh štruktúry strategických cieľov Národného programu duševného zdravia

Na vedomie: tajomník rady

Uznesenie č. 14/2022
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UZNESENIE VÝBORU PRE ODBORNÚ PRÍPRAVU A VZDELÁVANIE

č. 15
z 26. januára 2022
Stanovisko k návrhu na vytvorenie pracovnej skupiny
Rady vlády pre duševné zdravie
Číslo materiálu:

S11955-2022-VOPVz-RVDZ-006

Predkladateľ:

predsedníčka výboru pre odbornú prípravu a vzdelávanie

Výbor
A.

nesúhlasí
A. 1. s návrhom na vytvorenie pracovnej skupiny

Na vedomie: tajomník rady

Uznesenie č. 15/2022
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UZNESENIE VÝBORU PRE ODBORNÚ PRÍPRAVU A VZDELÁVANIE

č. 16
z 26. januára 2022
Stanovisko k návrhu na zmenu štatútov výborov
Rady vlády SR pre duševné zdravie kvôli zaradeniu zástupcov klinických
logopédov medzi členov výborov
Číslo materiálu:

S11955-2022-VOPVz-RVDZ-007

Predkladateľ:

predsedníčka výboru pre odbornú prípravu a vzdelávanie

Výbor
A.

nesúhlasí
A. 1. s návrhom na zmenu štatútov výborov Rady vlády SR pre duševné zdravie kvôli zaradeniu
zástupcov klinických logopédov medzi členov výborov

Na vedomie: tajomník rady

Uznesenie č. 16/2022
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Jankechová, Monika,
prof. PhDr. Mgr., PhD.
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