ZÁPISNICA
z II. riadneho zasadnutia Výboru pre odbornú prípravu a vzdelávanie
Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie
Miesto: online cez MS Teams
Dátum: 27. 10. 2021, 14:00 hod.

R.Č: S21919-2021-VOPVz-RVDZ-013

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 činnosti a zmenách vo výbore
4. Informácia k vytvoreniu pracovnej skupiny k tvorbe analýzy vzdelávacích potrieb a
požadovaných kompetencií odborných pracovníkov v oblasti duševného zdravia
5. Prerokovanie návrhu stanoviska k potrebe medzirezortného prepojenia vzdelávania a
odbornej prípravy v oblasti duševného zdravia
6. Prerokovanie návrhu šablón na analýzu kompetencií odborníkov v oblasti duševného zdravia
(kompetenčné matrice)
7. Prerokovanie návrhu na postupné budovanie personálnych kapacít pre oblasť duševného
zdravia v zdravotníctve
8. Prerokovanie návrhu na vyhlásenie dopytovo orientovanej výzvy na podávanie projektov na
budovanie systému prevencie syndrómu vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov na Slovensku
9. Rôzne
10. 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 pani Martina Dubovcová
(zástupkyňa mimovládnych organizácii) bude zastupovať, vrátane ich hlasovacieho práva, pána Koberu
(zástupcu sestier) a pána Ondrejku (zástupcu vzdelávacích inštitúcií realizujúcich postgraduálne a
ďalšie vzdelávanie v oblasti starostlivosti o duševné zdravie).
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. Do rozpravy sa nikto
neprihlásil. Predsedníčka výboru dala následne hlasovať o schválení programu zasadnutia. Program bol
jednohlasne schválený.
Schválený program zasadnutia tvorí prílohu 2 k zápisnici.
Bod č. 3 – Informácia o činnosti a zmenách vo výbore
Predsedníčka výboru otvorila ďalší bod zasadnutia a odovzdala slovo tajomníkovi výboru, aby
informoval o činnosti a zmenách vo výbore. Tajomník výboru poskytol súhrnné informácie o činnosti a
zmenách vo výbore ako aj v Rade vlády SR pre duševné zdravie. Zároveň požiadal členov výboru, aby
do nasledujúceho zasadnutia výboru poskytli návrhy na konkrétne činnosti/úlohy, ktorými by sa výbor
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mal nasledujúci rok zaoberať a mali by byť uvedené v novom pláne činnosti výboru. Tiež vyzdvihol
potrebu kolektívnej spolupráce a predkladania materiálov, o ktorých je možné na zasadnutí výboru
diskutovať a zaujímať k nim stanoviská. Predsedníčka výboru sa poďakovala za poskytnutie informácie
a požiadala členov výboru, aby informáciu zobrali na vedomie. Informácia bola zobraná na vedomie
všetkými prítomnými.
Informácia o činnosti a zmenách vo výbore tvorí prílohu 3 k zápisnici.
Bod č. 4 – Informácia k vytvoreniu pracovnej skupiny k tvorbe analýzy vzdelávacích potrieb a
požadovaných kompetencií odborných pracovníkov v oblasti duševného zdravia
Predsedníčka výboru otvorila ďalší bod zasadnutia a odprezentovala, aké by malo byť poslanie a
zloženie pracovnej skupiny k tvorbe analýzy vzdelávacích potrieb a požadovaných kompetencií
odborných pracovníkov v oblasti duševného zdravia. Výstupom pracovnej činnosti by mala byť:
a) východisková analýza vzdelávacích potrieb, s cieľom určiť kde sú systémové deficity a po
akých vzdelávacích aktivitách je dopyt, aby sa na základe tejto analýzy mohli nastaviť efektívne
mechanizmy na podporu vzdelávacích potrieb odborníkov v oblasti pregraduálneho,
postgraduálneho aj ďalšieho vzdelávania (zámerom je celková podpora vzdelávania v oblasti
duševného zdravia cez poskytovanie príspevkov, ale aj cez vytvorenie alebo akreditáciu nových
kurzov a programov, ktoré nám na Slovensku chýbajú);
b) koncepčné zadefinovanie výstupov vzdelávania/kompetencií odborníkov vyžadovaných
v oblasti duševného zdravia, aby bolo zrejmé, čo je potrebné k tomu, aby jednotliví odborníci
mohli komplexne vykonávať pracovné úlohy a napĺňať požiadavky praxe (najmä v
pripravovaných psychosociálnych centrách, detenčných zariadeniach, centrách pre poruchy
autistického spektra a stacionároch pre ľudí s duševným ochorením). Hlavným východiskom
by mala byť podpora poskytovania modernej liečby a diagnostiky s dôrazom na oblasti
psychoterapie, psychologickej činnosti, forenznej a detskej psychiatrie či gerontopsychiatrie.
Vzhľadom na úlohy a investície vyplývajúce z Plánu obnovy a odolnosti predsedníčka výboru navrhla,
aby sa činnosť pracovnej skupiny zamerala najprv na analýzu vzdelávacích potrieb v oblasti ďalšieho
vzdelávania pre zdravotníkov aj pracovníkov mimo rezort zdravotníctva hlavne v profesiách
psychiater, lekár, sestra, psychológ, liečebný pedagóg a logopéd. V rámci Plánu obnovy a odolnosti SR
by totiž mali byť hradené príspevky na podporu ďalšieho vzdelávania odborníkov pôsobiacich v oblasti
duševného zdravia.
Predsedníčka výboru zároveň uviedla, že v nadväzujúcich reformách by malo dôjsť k celkovému
prehodnoteniu obsahu vzdelávania vo vyššie spomenutých odborných profesiách, v psychoterapii a
aj pri sociálnych pracovníkoch. Tiež poukázala na zmeny v rámci novelizácie zákona č. 578/2004 Z. z. o
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v nariadení vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, ktoré
majú vzťah ku oblasti duševného zdravia, ako aj jeho zefektívneniu vo vzdelávaní. Okrem toho bolo
uvedené, že bol Akreditačnou komisiou MZ SR pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,
schválený inovovaný minimálny štandard pre certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia.
Predsedníčka výboru ďalej informovala, že pracovná skupina by mala pozostávať z maximálne ôsmich
členov vrátane vedúcej/ho pracovnej skupiny. Uvedené má pritom odporúčací charakter a zapojenie
členov výboru do činnosti skupiny by malo byť určené na základe dobrovoľnosti a ich záujmu.
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Predsedníčka výboru požiadala členov výboru o súčinnosť ako aj o predkladanie návrhov na konkrétne
úlohy a tvorbu materiálov, ktoré by pracovná skupina mala napĺňať. Návrhy spolu s vyjadrením záujmu
zapojenia sa do pracovnej skupiny môžu členovia posielať na e-mailovú adresu tajomníka výboru
rastislav.letnicky@health.gov.sk najneskôr do 30. 11. 2021. Následne prebehla dlhšia diskusia, ktorá
sa týkala aj ďalšieho bodu programu schôdze, preto predsedníčka výboru rozhodla o spojení týchto
bodov.
V rámci diskusie k tomuto bodu sa bližšie vymedzilo, aké majú byť úlohy pracovnej skupiny a k čomu
majú smerovať jej výstupy. Pán Halama (zástupca psychológov) sa dotazoval, či sa v rámci analýzy majú
zadefinovať univerzálne kompetencie naprieč rezortmi alebo viazané na konkrétne profesie pôsobiace
v rámci aj mimo zdravotníctva. Tajomník výboru odpovedal, že analýza by mala byť skôr zameraná na
univerzálne kompetencie, vzhľadom na komplexnosť a multidisciplinaritu celej problematiky, ale aj
skutočnosť, že odborníkmi v oblasti duševného zdravia nie sú len klinickí zdravotníci. Univerzálne
zadefinované kompetencie môžu byť podkladom pre Národný program duševného zdravia, tvoriť
minimálne vyžadovaný štandard (kompetenčné profily) a slúžiť pre zadefinovanie jednotlivých rolí
pôsobenia v celom systéme starostlivosti o duševné zdravie. Cieľom analýzy by však v prvom rade malo
byť zodpovedanie potrieb a požiadaviek praxe a vzdelávania, čo znamená, že je možné ísť aj cestou
definovania konkrétnych kompetencií špecificky zameraných na jednotlivé profesie a ich činnosti.
Bod č. 5 – Prerokovanie návrhu stanoviska k potrebe medzirezortného prepojenia vzdelávania a
odbornej prípravy v oblasti duševného zdravia
Predsedníčka výboru v nadväznosti na predchádzajúcu diskusiu uviedla, že analýza vzdelávacích
potrieb by mala určiť deficity v priebehu i ponuke vzdelávania určeného pre odborníkov
v zdravotníctve i mimo zdravotníctva pôsobiacich v oblasti duševného zdravia. Na základe analýzy by
sa mali určiť ďalšie kroky pri podpore vzdelávania odborníkov. Deficity v ponuke vzdelávania by bolo
možne riešiť akreditáciou, tvorbou alebo podporou nových vzdelávacích aktivít. Deficity v priebehu
a možnostiach absolvovania vzdelávania je zase možné riešiť legislatívnymi zmenami a otvorením
rezortných vzdelávacích inštitútov. Problematické je najmä vzdelávanie odborníkov pôsobiacich mimo
rezort zdravotníctva, ktorí by chceli vykonávať terapeutickú alebo poradenskú činnosť. Zásadným
problémom zostáva aj uznávanie vzdelania/kvalifikácii zo zahraničia, obzvlášť takých, ktoré u nás
nemajú príslušný ekvivalent.
Na základe uvedeného sa žiada pripraviť stanovisko, v ktorom by boli zdôraznené potreby/problémy
odborníkov v oblasti medzirezortného prepojenia vzdelávania a zároveň by v ňom bolo obsiahnuté, čo
by sa malo robiť a aké strategické smerovanie by malo byť uplatnené. Predsedníčka výboru poukázala
na tri možné varianty:
A. vytvorenie osobitného zákona upravujúceho podmienky pre medzirezortné profesie
a vykonávané činnosti (napr. psychoterapiu), v ktorom by dohľad a akreditácie v odbornom
vzdelávaní prevzali nadrezortné orgány;
B. úprava niektorých legislatívnych noriem s cieľom zjednodušiť/odstrániť niektoré regulácie,
avšak systém vzdelávania zostáva nezmenený;
C. otvorenie jednotlivých rezortov a vzdelávacích inštitútov pre všetkých záujemcov
o vzdelávanie.
Každý variant má svoje klady a zápory, preto by bolo vhodné vyhodnotiť limity, benefity a riziká
každého z nich. Predsedníčka výboru zároveň poukázala na skutočnosť, že odbor zdravotníckeho
vzdelávania vníma potrebu systémových zmien v poskytovaní vzdelávania a príslušných reguláciách,
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najmä v špecializačných programoch, a podporuje snahu otvoriť vzdelávanie naprieč rezortmi.
Tiež uviedla, že podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov by nemal byť problém vzhľadom na
zaužívaný systém akreditácie sústavných programov vzdelávania zdravotníkov. V tejto súvislosti
reflektovala pani Kotrbová (zástupkyňa liečebných pedagógov), ktorá cez Slovenskú komoru iných
zdravotníckych pracovníkov už dlhodobo poukazuje na potrebu zabezpečenia vzdelávania liečebných
pedagógov cez Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave. Uviedla, že k tomu je potrebné najmä
zmeniť príslušné ustanovenie v zákone, ktoré umožní otvoriť systém zdravotníckeho vzdelávania aj pre
ďalšie rezorty. V rámci diskusie bolo poznamenané, že nádej na zmeny prináša aj nový prístup
vychádzajúci z koncepcie celoživotného vzdelávania, ktorý umožňuje uznávanie čiastkových
kvalifikácii, informálneho a neformálneho vzdelávania či nadobudnutej praxe.
Záverom diskusie k obom bodom programu bolo dohodnuté, že tajomník výboru pošle všetkým
členom do konca novembra podkladové materiály, pričom pracovná verzia žiadanej analýzy by mala
byť k dispozícii ideálne koncom januára 2022, aby bolo možné určiť ďalšie nadväzujúce úlohy.
Predsedníčka výboru zároveň požiadala členov výboru, aby sa na ďalšom zasadnutí výboru vyjadrili,
ktorá z uvedených variant je podľa nich najoptimálnejšia a mala by byť obsiahnutá v stanovisku výboru,
prípadne poskytli vlastné návrhy. Následne bola schôdza na desať minút prerušená z dôvodu
vyhlásenia prestávky.
Bod č. 6 – Prerokovanie návrhu šablón na analýzu kompetencií odborníkov v oblasti duševného
zdravia (kompetenčné matrice)
Po obnovení schôdze predsedníčka výboru odovzdala slovo členke výboru pani Kotrbovej, aby
informovala prítomných o svojich návrhoch. Pani Kotrbová požiadala výbor, aby najprv mohla
prezentovať návrh, ktorý bol v programe zasadnutia zaradený v bode č. 8, vzhľadom na naliehavosť
témy starostlivosti o duševné zdravie zdravotníckych pracovníkov a potrebu nastaviť mechanizmy
vedúce k prevencii syndrómu vyhorenia. Výbor jej vyhovel. V zápisnici však bude pre lepšiu
prehľadnosť uvádzaný popis k jednotlivým bodom zasadnutia podľa pôvodného poradia uvedeného
v programe.
Po predstavení návrhu predsedníčka výboru otvorila rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa nikto
neprihlásil. Následne predsedníčka výboru prečítala text uznesenia k návrhu, o ktorom dala hlasovať.
Návrh uznesenia bol prijatý 13 hlasmi. Nikto zo zúčastnených nehlasoval proti ani sa nezdržal
hlasovania.
Schválené uznesenie výboru č. 7/2021 tvorí prílohu 4 k zápisnici.
Bod č. 7 – Prerokovanie návrhu na postupné budovanie personálnych kapacít pre oblasť duševného
zdravia v zdravotníctve
Predsedníčka výboru odovzdala slovo pani Kotrbovej, aby informovala prítomných o ďalšom
predloženom návrhu. Po predstavení návrhu predsedníčka výboru otvorila rozpravu k tomuto bodu.
Do rozpravy sa prihlásila pani Celušáková (zástupkyňa mimovládnych organizácii) a požiadala, aby
v spolupráci s hlavnou odborníčkou ministerstva zdravotníctva na psychológiu boli do návrhu zaradené
aj počty klinických psychológov. S návrhom bol vyjadrený všeobecný súhlas a do rozpravy sa už nikto
ďalší neprihlásil. Predsedníčka výboru ukončila rozpravu, prečítala text uznesenia s pripomienkou,
a dala o návrhu hlasovať. Návrh uznesenia bol prijatý 13 hlasmi. Nikto zo zúčastnených nehlasoval proti
ani sa nezdržal hlasovania.
Schválené uznesenie výboru č. 8/2021 tvorí prílohu 5 k zápisnici.
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Bod č. 8 – Prerokovanie návrhu na vyhlásenie dopytovo orientovanej výzvy na podávanie projektov
na budovanie systému prevencie syndrómu vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov na Slovensku
Predsedníčka výboru vyzvala pani Kotrbovú, aby informovala prítomných o ďalšom predloženom
návrhu. Po predstavení návrhu predsedníčka výboru otvorila rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa
nikto neprihlásil. Predsedníčka výboru ukončila rozpravu, prečítala text uznesenia, a dala o návrhu
hlasovať. Návrh uznesenia bol prijatý 14 hlasmi. Nikto zo zúčastnených nehlasoval proti ani sa nezdržal
hlasovania.
Schválené uznesenie výboru č. 9/2021 tvorí prílohu 6 k zápisnici.
Bod č. 9 – Rôzne
Predsedníčka výboru otvorila bod rôzne. Do diskusie k tomuto bodu sa prihlásila pani Kotrbová, ktorá
sa poďakovala všetkým za spoluprácu a schválenie všetkých predložených návrhov. Následne
predsedníčka výboru rokovanie o tomto bode ukončila.
Bod č. 10 – Záver
Predsedníčka výboru poďakovala prítomným za účasť na rokovaní, ako aj konštruktívne vstupy do
diskusie, vyjadrila podporu diskutovaným témam a predbežne uviedla, že najbližší termín zasadnutia
by mohol byť 18. novembra 2021. Potom odovzdala slovo tajomníkovi výboru, ktorý sa rovnako
poďakoval členom výboru za účasť, povzbudil všetkých k spolupráci a vyzval členov výboru, aby ho
v prípade potreby neváhali kontaktovať. Následne predsedníčka výboru zasadnutie výboru ukončila.

Vypracoval:

Rastislav Letnický, tajomník výboru

Schválila:

Monika Jankechová, predsedníčka výboru
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PREZENČNÁ LISTINA
Druhé 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:

27. októbra 2021

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

ospravedlnený

8.

Peter

Halama

zástupca psychológov

prítomný

9.

Eva

Halušková

zástupkyňa Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR

prítomná

10.

Anton

Heretik

zástupca vysokých škôl
realizujúcich študijné programy z
oblasti duševného zdravia

Lukáš

Kober

11.

Martina
12.

zástupca sestier

zastupuje

ospravedlnený

v zastúpení

Dubovcová

Kvetoslava Kotrbová

zástupkyňa liečebných pedagógov

prítomná

13.

14.

Anton

Kulich

Igor

Ondrejka

zastupuje

zástupca Ministerstva vnútra SR

ospravedlnený

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

v zastúpení

Martina

Dubovcová

15.

Katarína

Valčová

zástupkyňa pastorálnych
pracovníkov

16.

Elena

Prokopová

zástupkyňa všeobecných lekárov
pre deti a dorast

ospravedlnená

17.

Eva

Smiková

zástupkyňa Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR

prítomná

18.

Hana

Ščibranyová

zástupkyňa mimovládnych
organizácií (SIVP)

prítomná

19.

Denisa

Šoltésová

zástupkyňa sociálnych pracovníkov

prítomná

Marian

Zouhar

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

prítomná

20.

zastupuje

Petra

Brandoburová

prítomná

PRIZVANÍ HOSTIA
21.

Juraj

Payer

predseda Akreditačnej komisie
MZ SR na ďalšie vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov

22.

Silvia

Pekarčíková

zástupkyňa Združenia
samosprávnych krajov SK8.

prítomná

23.

Viktor

Svetský

tajomník Rady vlády SR pre
duševné zdravie

ospravedlnený

prítomný

VÝBOR PRE ODBORNÚ PRÍPRAVU A VZDELÁVANIE

V Bratislave, dňa 27. októbra 2021
Číslo materiálu: S21919-2021-VOPVz-RVDZ-004
2. 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 činnosti a zmenách vo výbore
ústne informuje tajomník výboru Rastislav Letnický

4.

Informácia k vytvoreniu pracovnej skupiny k tvorbe analýzy vzdelávacích potrieb
a požadovaných kompetencií odborných pracovníkov v oblasti duševného zdravia
ústne informuje predsedníčka výboru Monika Jankechová

5.

Prerokovanie návrhu stanoviska k potrebe medzirezortného prepojenia vzdelávania
a odbornej prípravy v oblasti duševného zdravia
ústne predkladá predsedníčka výboru Monika Jankechová

6.

Prerokovanie návrhu šablón na analýzu kompetencií odborníkov v oblasti duševného
zdravia (kompetenčné matrice)
písomne predkladá členka výboru Kvetoslava Kotrbová

7.

Prerokovanie návrhu na postupné budovanie personálnych kapacít pre oblasť duševného
zdravia v zdravotníctve
písomne predkladá členka výboru Kvetoslava Kotrbová

8.

Prerokovanie návrhu na vyhlásenie dopytovo orientovanej výzvy na podávanie projektov
na budovanie systému prevencie syndrómu vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov na
Slovensku
písomne predkladá členka výboru Kvetoslava Kotrbová

9.

Rôzne

10. Záver
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V Bratislave, dňa 27. októbra 2021
Informácia o zmenách vo VOPV od posledného zasadnutia


na pozíciu zástupcu logopédov bol nominovaný pán prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.



zástupkyňu pastorálnych pracovníkov pani Mgr. Evu Oslíkovú, PhD. nahradila nová
zástupkyňa pani prof. ThDr. Katarína Valčová, PhD.



na pozície zástupcov mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania
a odbornej prípravy v oblasti starostlivosti o duševné zdravie boli zvolené:
o

Mgr. Hana Celušáková, PhD. (Centrum pre rodinu Kvapka);

o

doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH., (Občianske združenie na podporu
vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek);

o


PhDr. Hana Ščibranyová (Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii).

vo výbore zostáva už len jedno neobsadené miesto pre zástupcu vysokých škôl realizujúcich
študijné programy z oblasti duševného zdravia.



pána prof. Mgr. Mariana Zouhara, PhD., ktorý zastupuje vzdelávacie inštitúcie realizujúce
postgraduálne a ďalšie vzdelávanie v oblasti starostlivosti o duševné zdravie bude až do
odvolania zastupovať Mgr. Petra Brandoburová, PhD.
Informácia o zmenách v Rade vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie (RVDZ)
a jej činnosti

Od posledného zasadnutia výboru nastali aj personálne zmeny v RVDZ. Aktuálny zoznam členov
RVDZ je zverejnený na webstránke https://www.health.gov.sk/?rvdz. Činnosť výboru bude
ovplyvnená

jedine

zmenou

tajomníka

RVDZ,

vzhľadom

na

skutočnosť,

že

pán

Dr. Svetský sa rozhodol ukončiť služobný pomer na MZ SR. Zatiaľ nie je zrejmé, kto bude
vymenovaný na pozíciu nového tajomníka.
RVDZ na svojom poslednom zasadnutí schválila Deklaráciu aténskeho samitu WHO o
opatreniach v oblasti starostlivosti o duševné zdravie v nadväznosti na vplyvy pandémie COVID19, návrh na vytvorenie Národného centra duševného zdravia ako aj návrh na realizáciu
projektu Zber a spracovanie údajov o duševnom zdraví. Deklarácia bola zobraná na vedomie
vládou SR a spomínané návrhy boli predložené ministrovi zdravotníctva. Bližšie informácie je
možné nájsť na už uvedenej webstránke RVDZ.
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Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z plánu činnosti výboru
Všetky úlohy z plánu činnosti výboru na rok 2021 sú stále aktuálne. Predsedníčka výboru bude
informovať o termínovaných úlohách č. 2 a 5, ktoré mali byť predložené na dnešnom zasadnutí.
Informácia k činnosti VOPV
Najbližšie zasadnutie VOPV by malo prebehnúť nasledujúci mesiac pred decembrovým
zasadnutím RVDZ. Na tomto zasadnutí budú prerokovávané materiály predložené na RVDZ.
Zároveň by mal byť predložený na schválenie nový plán činnosti výboru. V zmysle uvedeného si
Vás dovoľujem po dohode s pani predsedníčkou vyzvať, aby ste do najbližšieho zasadnutia
zvážili, aké konkrétne činnosti/úlohy by mal podľa Vás výbor budúci rok plniť. Vaše návrhy
môžete posielať na moju e-mailovú adresu rastislav.letnicky@health.gov.sk v štruktúre:

Por. č.

Názov materiálu /
úlohy

Typ materiálu /
úlohy

Predkladá /
Vykoná

Poznámka / Dôvod
predloženia

Termín

V tejto súvislosti by som Vás rád informoval, že odborná činnosť pre VOPV a RVDZ bude
môcť byť odmenená prostredníctvom uzatvorenia dohody o vykonaní práce (najmä pre členov
pracovných skupín). Zároveň by som chcel vyzdvihnúť potrebu kolektívnej spolupráce a
predkladania materiálov, o ktorých je možné na zasadnutí výboru diskutovať a zaujímať k nim
stanoviská. Výbor bol kreovaný najmä z dôvodu potreby zhromaždiť kvalifikované názory
odborníkov a poskytnúť konkrétne podnety z praxe, aby bolo možné efektívne zlepšovať
aktuálny stav v odbornej príprave a vzdelávaní odborníkov pôsobiacich v oblasti duševného
zdravia. Výbor má konkrétne možnosti ako prezentovať Vaše odborné názory a odporúčania
kompetentným orgánom, čo môže viesť k žiadaným zmenám v oblasti legislatívy alebo
exekutívy. Zdôrazňujem, že činnosť výboru je najmä vo Vašich rukách a vlastná iniciatíva je
vítaná, vzhľadom na množstvo tém, ktoré je možné v pôsobnosti výboru otvárať.
Na záver by som rád zdôraznil, že ak by ste potrebovali čokoľvek skonzultovať alebo ďalej
rozpracovať Vaše návrhy, tak ma neváhajte kontaktovať. Výbor je kolektívny orgán. Zároveň si
Vás dovoľujem poprosiť, aby ste neváhali k predkladaniu návrhov využiť potenciál komunít
a združení, ktoré vo výbore zastupujete, a tiež ich priebežne informovali o činnosti výboru.
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UZNESENIE VÝBORU PRE ODBORNÚ PRÍPRAVU A VZDELÁVANIE

č. 7
z 27. októbra 2021
k Návrhu šablón na analýzu kompetencií odborníkov v oblasti duševného
zdravia (kompetenčné matrice)
Číslo materiálu:

S21919-2021-VOPVz-RVDZ-010

Predkladateľ:

členka výboru VOPV zastupujúca liečebných pedagógov

Výbor pre odbornú prípravu a vzdelávanie
A.

berie na vedomie
A. 1. návrh individuálnej kompetenčnej matrice a komparatívnej kompetenčnej
matrice na mapovanie (inventúru) kompetencií odborníkov v oblasti
starostlivosti o duševné zdravie

B.

navrhuje
B. 1. kompetenčné matrice použiť na mapovanie (inventúru) kompetencií ako
vzdelávacích výstupov odborníkov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie

C.

odporúča
Rade vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie
C. 1. prerokovať využitie kompetenčných matríc pri definovaní vzdelávacích výstupov
odborníkov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie a vyzvať príslušné orgány
štátnej správy a vzdelávacie inštitúcie, aby ich implementovali do príslušných
akreditačných a vzdelávacích procesov v oblasti duševného zdravia

Na vedomie: predseda a tajomník rady

Uznesenie č. 7/2021
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UZNESENIE VÝBORU PRE ODBORNÚ PRÍPRAVU A VZDELÁVANIE

č. 8
z 27. októbra 2021
k Návrhu na postupné budovanie personálnych kapacít
pre oblasť duševného zdravia v zdravotníctve
Číslo materiálu:

S21919-2021-VOPVz-RVDZ-011

Predkladateľ:

členka výboru VOPV zastupujúca liečebných pedagógov

Výbor pre odbornú prípravu a vzdelávanie
A.

berie na vedomie
A. 1. návrh na postupné budovanie personálnych kapacít pre oblasť duševného
zdravia v zdravotníctve

B.

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

C.

žiada
Hlavnú odborníčku Ministerstva zdravotníctva pre psychológiu
C. 1.

doplniť návrh na postupné budovanie personálnych kapacít pre oblasť
duševného zdravia v zdravotníctve o počty klinických psychológov
do 11. novembra 2021

Uznesenie č. 8/2021

Strana 1

D.

odporúča
Rade vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie
D. 1.

prerokovať návrh na postupné budovanie personálnych kapacít pre oblasť
duševného zdravia v zdravotníctve a vyzvať ministerstvo zdravotníctva, aby sa
uvedeným návrhom zaoberalo

Na vedomie: predseda a tajomník rady; hlavná odborníčka MZ SR pre psychológiu

Uznesenie č. 8/2021
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UZNESENIE VÝBORU PRE ODBORNÚ PRÍPRAVU A VZDELÁVANIE

č. 9
z 27. októbra 2021
k Návrhu na vyhlásenie dopytovo orientovanej výzvy na podávanie projektov
na budovanie systému prevencie syndrómu vyhorenia u zdravotníckych
pracovníkov na Slovensku
Číslo materiálu:

S21919-2021-VOPVz-RVDZ-012

Predkladateľ:

členka výboru VOPV zastupujúca liečebných pedagógov

Výbor pre odbornú prípravu a vzdelávanie
A.

berie na vedomie
A. 1. návrh na vyhlásenie dopytovo orientovanej výzvy na podporu vzniku systému
prevencie syndrómu vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov na Slovensku

B.

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

C.

odporúča
Rade vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie
C. 1.

prerokovať Návrh na vyhlásenie dopytovo orientovanej výzvy na podávanie
projektov na budovanie systému prevencie syndrómu vyhorenia u
zdravotníckych pracovníkov na Slovensku a vyzvať ministerstvo zdravotníctva,
aby sa uvedeným návrhom zaoberalo a prijalo potrebné opatrenia

Na vedomie: predseda a tajomník rady

Uznesenie č. 9/2021
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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: Z094148-2021
Vec: Zápisnica z druhého riadneho zasadnutia VOPV
Parafa
Schválené so
zmenami

Dátum/čas

Meno

Pozícia

Org.útvar

Funkcia

V zast.

Zastúpil

Poznámka

04.11.2021
12:51

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

vedúci

VOPVzRVDZ

predsedníčka
výboru

Áno

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

