ZÁPISNICA
z III. riadneho zasadnutia Výboru pre odbornú prípravu a vzdelávanie
Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie
Miesto: online cez MS Teams
Dátum: 18. 11. 2021 o 14:00 hod.

R.Č: S23825-2021-VOPVz-RVDZ-009

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. Diskusia o zložení a činnosti pracovnej skupiny k tvorbe analýzy vzdelávacích potrieb
a požadovaných kompetencií odborných pracovníkov v oblasti duševného zdravia
4. Diskusia o návrhu stanoviska k potrebe medzirezortného prepojenia vzdelávania a odbornej
prípravy v oblasti duševného zdravia
5. Diskusia o pláne činnosti výboru na rok 2022
6. Rôzne
7. 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 Cviková bude zastupovať,
vrátane jeho hlasovacieho práva, pána Zouhara (zástupcu vzdelávacích inštitúcií realizujúcich
postgraduálne a ďalšie vzdelávanie v oblasti starostlivosti o duševné zdravie). Pána Kulicha (zástupcu
MV SR) zastupovala na zasadnutí s hlasovacím právom pani Ondrejková. Pána Dragašeka (zástupcu
psychiatrov) zastupoval na zasadnutí s hlasovacím právom pán Ondrejka.
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
o prípadné doplnenie programu. 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 – Diskusia o zložení a činnosti pracovnej skupiny k tvorbe analýzy vzdelávacích potrieb
a požadovaných kompetencií odborných pracovníkov v oblasti duševného zdravia
Predsedníčka výboru otvorila ďalší bod zasadnutia, zosumarizovala výstupy k pracovnej skupine
z predchádzajúceho zasadnutia výboru a informovala o pracovných podkladoch uložených na
zdieľanom priečinku výboru. Následne predsedníčka výboru odovzdala slovo tajomníkovi výboru, aby
informoval o špecifikách pracovnej skupiny. Tajomník výboru poskytol súhrnné informácie o možnom
zložení skupiny, jej činnosti a požadovaných výstupoch. Po odprezentovaní informácií vyzval členov
výboru, aby kládli k predmetnej problematike otázky.
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V rámci diskusie bolo bližšie vysvetlené, že pracovná skupina má jasne zadefinovaný a termínovaný
výstup svojej činnosti, zatiaľ čo výbor posudzuje, pripomienkuje a schvaľuje vypracované podklady.
Zodpovednosť za vypracovanie podkladov je na pracovnej skupine, a od členov výboru je očakávaná
najmä súčinnosť. Hlavným výstupom činnosti pracovnej skupiny má byť východisková analýza
vzdelávacích potrieb a koncepčné zadefinovanie výstupov vzdelávania/kompetencií odborníkov
vyžadovaných v oblasti duševného zdravia.
Na základe uvedených informácii sa pristúpilo k predkladaniu konkrétnych nominácii na členov
pracovnej skupiny zo zástupcov vopred určených profesií. Záujem o členstvo v pracovnej skupine
potvrdili: pán Ondrejka (za psychiatrov), pani Dubovcová (za sestry), pani Celušáková (za psychológov),
pani Kotrbová (za liečebných pedagógov), pán Cséfalvay (za logopédov) a pani Šoltésová (za sociálnych
pracovníkov). Členovia výboru sa zároveň dohodli, že osobitnou témou, ktorou sa bude pracovná
skupina zaoberať je pracovná činnosť psychoterapia, ktorá sa vykonáva prierezovo v rámci väčšiny
uvedených povolaní. Okrem toho sa dohodlo, že v pracovnej skupine by mali mať svojich zástupcov aj
profesie neurológ a všeobecný lekár.
Vzhľadom na predloženie viacerých nominácii na zástupcov týchto profesií ako aj skutočnosť, že
predložené nominácie neboli s nominovanými vopred konzultované, bolo na základe jednohlasne
prijatého uznesenia dohodnuté, že členovia výboru predložia záväzné nominácie na členov pracovnej
skupiny najneskôr do 30.11.2021, a to písomne na e-mailovú adresu tajomníka výboru. V prípade
predloženia viacerých nominácií na jednu pozíciu, vyberie z predložených nominácii konkrétneho
zástupcu pani predsedníčka výboru. Informácia o kompletnom zložení pracovnej skupiny bude členom
výboru zaslaná elektronickou komunikáciou bezodkladne tajomníkom výboru.
Predbežná informácia o pracovnej skupine a jej činnosti tvorí prílohu 3 k zápisnici.
Schválené uznesenie výboru č. 10/2021 tvorí prílohu 4 k zápisnici.
Bod č. 4 – Diskusia o návrhu stanoviska k potrebe medzirezortného prepojenia vzdelávania a
odbornej prípravy v oblasti duševného zdravia
Predsedníčka výboru otvorila ďalší bod zasadnutia, uviedla základné informácie k pripravovanému
stanovisku výboru a odovzdala slovo tajomníkovi výboru, aby bližšie špecifikoval obsah stanoviska.
Tajomník výboru uviedol, že stanovisko má prioritne odpovedať na tieto otázky:



Prečo je potrebné medzirezortné prepojenie vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti
duševného zdravia?
Čo je potrebné zrealizovať, aby sme dosiahli žiadaný stav?

Následne predsedníčka výboru otvorila diskusiu k tomuto bodu a požiadala členov výboru, aby uviedli,
ktorá z možností strategického smerovania, o ktorých sa diskutovalo na predchádzajúcom zasadnutí,
je podľa ich názoru najoptimálnejšia. V rámci diskusie zaznela všeobecná zhoda na tom, že
najvhodnejším riešením by bolo vytvorenie osobitného zákona upravujúceho podmienky pre
medzirezortné povolania a vykonávané činnosti, v ktorom by dohľad a udeľovanie akreditácie
v odbornom vzdelávaní prevzali nadrezortné orgány. Týmito orgánmi by mohlo byť národné centrum
duševného zdravia alebo iné orgány, ktoré by spĺňali požadované podmienky a kritériá ako
aj medzirezortnosť. Uvedené riešenie je však aktuálne náročné implementovať, čo je v protirečení
zámeru zvyšujúcej sa potreby otvorenia vzdelávania pre všetkých a vyžadovanou implementáciou
investícii z Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti vzdelávania (najmä odborníkov mimo rezort
zdravotníctva). V zmysle uvedeného sa členovia výboru zhodli na potrebe prijatia realistického
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riešenia, ktoré je možné implementovať čím skôr. Tajomník výboru reagoval, že v stanovisku výboru
bude možné apelovať na urýchlené prijatie realistického riešenia, ale rovnako má zmysel uviesť aj
návrh optimálnej systémovej reformy, keďže tieto návrhy sa vzájomne nevylučujú.
Záverom diskusie bolo jednohlasne prijaté uznesenie, ktoré zaväzuje tajomníka výboru k tomu, aby do
najbližšieho zasadnutia výboru:




identifikoval právne normy, ktoré je potrebné zmeniť, aby bolo možné sprístupniť odborné
vzdelávanie v oblasti duševného zdravia pre všetkých;
zosumarizoval návrhy potrebných zmien;
pripravil v súčinnosti s predsedníčkou výboru návrh stanoviska výboru k potrebe
medzirezortného prepojenia vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti duševného zdravia.

Schválené uznesenie výboru č. 11/2021 tvorí prílohu 5 k zápisnici.
Bod č. 5 – Diskusia o pláne činnosti výboru na rok 2022
Predsedníčka výboru otvorila ďalší bod zasadnutia a informovala členov, že činnosti výboru, pri ktorých
bolo v pôvodnom pláne uvedené priebežné plnenie sú relevantné aj v roku 2022. Potom odovzdala
slovo tajomníkovi výboru, ktorý informoval, že mu neboli doručené žiadne písomné návrhy na
doplnenie plánu činností. Následne predsedníčka výboru otvorila diskusiu k tomuto bodu. Pani
Sčibranyová (zástupkyňa mimovládnych organizácii) sa dotazovala, či je možné plán činnosti upravovať
priebežne. Tajomník výboru odpovedal, že áno, zmena musí prejsť schválením výboru. Rovnako
informoval, že z jeho pohľadu je vhodné, aby bol plán činnosti čo najviac konkrétny, aby mal výbor
jasne stanovené poslanie a mohol sa priebežne vykonávať odpočet splnených úloh. V tejto
súvislosti navrhol doplnenie plánu činnosti o prípravu konzultácie/stanoviska výboru k zákonu o
psychologickej činnosti a psychoterapie. Výbor má v zmysle tejto úlohy najmä definovať ako si
predstavuje rámce, kompetencie, povinnosti, vzdelávanie a multidisciplinaritu pri výkone
psychoterapie. V rámci diskusie bol tento návrh prijatý a doplnený aj o tému národného centra
duševného zdravia, ktoré by malo byť zriadené v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR a plniť
úlohu nadrezortného excelentného pracoviska v oblasti starostlivosti o duševné zdravie.
Záverom diskusie bolo jednohlasne prijaté uznesenie, v ktorom členovia výboru majú do 30.11.2021
doplniť a bližšie špecifikovať navrhovaný plán činnosti na rok 2022. Po zozbieraní návrhov na úpravy,
tajomník výboru zosumarizuje plán činnosti na rok 2022 a zašle ho na schválenie členom výboru
procedúrou per-rollam.
Návrh plánu činnosti výboru na rok 2022 tvorí prílohu 6 k zápisnici.
Schválené uznesenie výboru č. 12/2021 tvorí prílohu 7 k zápisnici.
Bod č. 6 – Rôzne
Predsedníčka výboru otvorila bod rôzne. Predsedníčka výboru informovala o technických
náležitostiach týkajúcich sa nastavenia schém podporovaného vzdelávania z Plánu obnovy a odolnosti
SR. V rámci diskusie tajomník výboru poskytol aktuálne informácie o plánovanom najbližšom zasadnutí
Rady vlády pre duševné zdravie a ako boli zatiaľ komunikované schválené materiály na
predchádzajúcom zasadnutí výboru. Tajomník výboru zároveň poprosil členov výboru, aby zdieľali
a študovali materiály uložené na zdieľanom priečinku výboru v adresári PRACOVNÉ ÚLOHY, vyhodnotili
a prípadne iniciovali ďalšie doplnenie podnetných dokumentov. Následne predsedníčka výboru
rokovanie o tomto bode ukončila.
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Bod č. 7 – Záver
Predsedníčka výboru poďakovala prítomným za účasť na rokovaní ako aj konštruktívne vstupy do
diskusie, zaželala všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a najmä pevné zdravie. Potom
odovzdala slovo tajomníkovi výboru, ktorý sa rovnako poďakoval členom výboru za účasť. Následne
predsedníčka výboru zasadnutie výboru ukončila.

Vypracoval:

Rastislav Letnický, tajomník výboru

Schválila:

Monika Jankechová, predsedníčka výboru
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PREZENČNÁ LISTINA
Tretie 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:

18. novembra 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

Martina

Dubovcová

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

prítomná

Jozef

Dragašek

6.

7.

zástupca psychiatrov

v zastúpení

ospravedlnený

zastupuje

Igor

Ondrejka

8.

Peter

Halama

zástupca psychológov

9.

Eva

Halušková

zástupkyňa Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR

10.

Anton

Heretik

zástupca vysokých škôl
realizujúcich študijné programy z
oblasti duševného zdravia

11.

Lukáš

Kober

zástupca sestier

12.

Kvetoslava Kotrbová

zástupkyňa liečebných pedagógov

neprítomná
prítomný
neprítomný
prítomná

Anton
13.

Kulich
zástupca Ministerstva vnútra SR

v zastúpení

prítomný
prítomná

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

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

20.

zastupuje

Viera

Cviková

v zastúpení

PRIZVANÍ HOSTIA
21.

Juraj

Payer

predseda Akreditačnej komisie
MZ SR na ďalšie vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov

22.

Silvia

Pekarčíková

zástupkyňa Združenia
samosprávnych krajov SK8.

prítomná

tajomník Rady vlády SR pre
duševné zdravie

neprítomný

23.

ospravedlnený

VÝBOR PRE ODBORNÚ PRÍPRAVU A VZDELÁVANIE

V Bratislave, dňa 18. novembra 2021
Číslo materiálu: S23825-2021-VOPVz-RVDZ-003
3. 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.

Diskusia o zložení a činnosti pracovnej skupiny k tvorbe analýzy vzdelávacích potrieb
a požadovaných kompetencií odborných pracovníkov v oblasti duševného zdravia

4.

Diskusia o návrhu stanoviska k potrebe medzirezortného prepojenia vzdelávania
a odbornej prípravy v oblasti duševného zdravia

5.

Diskusia o pláne činnosti výboru na rok 2022

6.

Rôzne

7.

Záver
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VÝBOR PRE ODBORNÚ PRÍPRAVU A VZDELÁVANIE

PRACOVNÁ SKUPINA
k tvorbe analýzy vzdelávacích potrieb a požadovaných kompetencií odborných pracovníkov
v oblasti duševného zdravia





Pracovná skupina by mala pozostávať z maximálne ôsmich členov vrátane vedúcej/ho pracovnej skupiny,
pričom by mala zahŕňať zástupcov profesií: psychiater (Ondrejka), praktický lekár prvého kontaktu,
neurológ, sestra (Dubovcová), psychológ (Celušáková), liečebný pedagóg (Kotrbová), logopéd (Cséfalvay)
a sociálny pracovník (Šoltésová). Osobitnou témou, ktorou sa bude pracovná skupina zaoberať je pracovná
činnosť psychoterapia, ktorá sa vykonáva prierezovo v rámci väčšiny uvedených profesií. Zapojenie členov
výboru do činnosti pracovnej skupiny je dobrovoľné. Členovia výboru budú prioritne posudzovať,
pripomienkovať a dopĺňať výstupy pracovnej skupiny.
Činnosť pracovnej skupiny bude odmenená prostredníctvom dohody o vykonaní práce.
Hlavným výstupom činnosti pracovnej skupiny je:
o 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 najmä celková podpora vzdelávania v oblasti
duševného zdravia cez poskytovanie príspevkov, ale aj cez vytvorenie alebo akreditáciu nových
kurzov a programov, ktoré na Slovensku absentujú);
o 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 starostlivosti a diagnostiky s dôrazom na oblasti psychoterapie,
psychologickej činnosti, forenznej a detskej psychiatrie či gerontopsychiatrie.
KTO?

ČO?

KEDY?

PREČO?

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

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 a nastavenie schémy
podpory cez POO

VÝBOR PRE ODBORNÚ PRÍPRAVU A VZDELÁVANIE

členovia 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

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

členovia skupiny

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

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)

vedúci/a skupiny

odovzdať analýzu vzdelávacích
potrieb a požadovaných kompetencií
odborných pracovníkov v oblasti
duševného zdravia

podklad pre Národný program
duševného zdravia a štátne
orgány

členovia skupiny

zapracovať prípadné pripomienky zo
strany výboru pre odbornú prípravu a
vzdelávanie

zjednotenie požiadaviek
všetkých relevantných
stakeholdrov
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UZNESENIE VÝBORU PRE ODBORNÚ PRÍPRAVU A VZDELÁVANIE

č. 10
z 18. novembra 2021
k Zloženiu a činnosti pracovnej skupiny k tvorbe analýzy vzdelávacích potrieb
a požadovaných kompetencií odborných pracovníkov
v oblasti duševného zdravia
Číslo materiálu:

S23825-2021-VOPVz-RVDZ-006

Predkladateľ:

predsedníčka výboru

Výbor pre odbornú prípravu a vzdelávanie
A.

ukladá
členom výboru
A. 1. predložiť záväzné nominácie na členov pracovnej skupiny
do 30. novembra 2021
tajomníkovi výboru
A. 2. vytvoriť zoznam predložených nominácií na členov pracovnej skupiny
A. 3. informovať členov výboru o výslednom zložení pracovnej skupiny
predsedníčke výboru
A. 4. zriadiť pracovnú skupinu,
A. 5. v prípade predloženia viacerých nominácií vybrať konkrétneho zástupcu na
obsadzovanú pozíciu člena pracovnej skupiny
A. 6. vymenovať vybraných členov pracovnej skupiny a zabezpečiť s nimi uzatvorenie
dohôd o vykonaní práce

Na vedomie: tajomník rady

Uznesenie č. 10/2021
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UZNESENIE VÝBORU PRE ODBORNÚ PRÍPRAVU A VZDELÁVANIE

č. 11
z 18. novembra 2021
k Príprave stanoviska výboru k potrebe medzirezortného prepojenia
vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti duševného zdravia
Číslo materiálu:

S23825-2021-VOPVz-RVDZ-007

Predkladateľ:

predsedníčka výboru

Výbor pre odbornú prípravu a vzdelávanie
A.

ukladá
tajomníkovi výboru
A. 1. identifikovať právne normy, ktoré je potrebné zmeniť, aby bolo možné
sprístupniť odborné vzdelávanie v oblasti duševného zdravia pre odborníkov
pôsobiacich v oblasti duševného zdravia
A. 2. zosumarizovať návrhy potrebných legislatívnych zmien
A. 3. pripraviť návrh stanoviska výboru k potrebe medzirezortného prepojenia
vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti duševného zdravia
do najbližšieho zasadnutia výboru

Uznesenie č. 11/2021
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V Bratislave, dňa 18. novembra 2021
Číslo materiálu: SXXXX-2021-VOPVz-RVDZ-00X
NÁVRH PLÁNU ČINNOSTÍ VÝBORU PRE ODBORNÚ PRÍPRAVU A VZDELÁVANIE
NA ROK 2022
Por.
č.

Typ materiálu /
úlohy

Predkladá / Vykoná

1.

Analýza vzdelávacích potrieb a požadovaných
kompetencií odborných pracovníkov v oblasti
duševného zdravia z hľadiska požiadaviek praxe
a s výhľadom na plánovanú reformu

návrh na
vytvorenie

pracovná skupina

priebežne

2.

Spolupráca na implementácii Plánu obnovy a odolnosti
v oblasti investícii a reforiem vzdelávania

súčinnosť

členovia výboru

priebežne

3.

Spolupráca na tvorbe Národného programu
duševného zdravia z hľadiska problematiky odbornej
prípravy, vzdelávania a manažmentu ľudských zdrojov

súčinnosť

členovia výboru

priebežne

4.

Stanovisko k potrebe medzirezortného prepojenia
vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti duševného
zdravia

návrh na
prerokovanie

predsedníčka výboru

najbližšie zasadnutie výboru

5.

Konzultácia/stanovisko k zákonu o psychologickej
činnosti, psychoterapii a k národnému centru
duševného zdravia (rámce, kompetencie, povinnosti,
vzdelávanie, multidisciplinarita)

súčinnosť

členovia výboru

priebežne

Názov materiálu / úlohy

Poznámka / Dôvod predloženia

Termín
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UZNESENIE VÝBORU PRE ODBORNÚ PRÍPRAVU A VZDELÁVANIE

č. 12
z 18. novembra 2021
k Príprave plánu činnosti výboru na rok 2022
Číslo materiálu:

S23825-2021-VOPVz-RVDZ-008

Predkladateľ:

predsedníčka výboru

Výbor pre odbornú prípravu a vzdelávanie
A.

ukladá
členom výboru
A. 1. zaslať tajomníkovi výboru návrhy na doplnenie a úpravu plánu činnosti výboru
na rok 2022
do 30. novembra 2021
tajomníkovi výboru
A. 2. zosumarizovať predložené návrhy na úpravu plánu činnosti výboru na rok 2022
A. 3. zorganizovať hlasovanie o schválení plánu činnosti výboru na rok 2022
procedúrou per-rollam
do 06. decembra 2021

Uznesenie č. 12/2021
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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: Z101082-2021
Vec: Zápisnica z tretieho riadneho zasadnutia VOPV
Parafa
Schválené so
zmenami

Dátum/čas

Meno

Pozícia

Org.útvar

Funkcia

V zast.

Zastúpil

Poznámka

30.11.2021
17:38

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

head

VOPVzRVDZ

predsedníčka
výboru

Áno

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

