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Informácia z 1. zasadnutia  
Výboru pre primárnu prevenciu Rady vlády Slovenskej republiky  

pre duševné zdravie 
                            Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 
29. júna 2021, 10.00 h., zasadacia miestnosť č. 117 

 
 
Výbor pre primárnu prevenciu zasadal za dodržania všetkých protipandemických opatrení po 
prvýkrát prezenčnou formou.   
 
 kontrola uznášaniaschopnosti výboru 

 
Pri kontrole uznášaniaschopnosti výboru v úvode zasadnutia bolo prítomných 17 z 21 členov 
výboru s hlasovacím právom, nakoľko podľa čl. 7 ods. 4 Štatútu výboru je výbor spôsobilý zasadať 
a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Výbor bol počas celého 
zasadnutia uznášaniaschopný. 
  
Členovia výboru boli oboznámení so skutočnosťou, že vo výbore sú ešte neobsadené dve miesta 
/zástupca mimovládnych organizácií angažujúcich sa v oblasti pôsobnosti výboru a zástupca 
psychiatrov/. Ich obsadenosť by mala byť naplnená v septembri 2021 na ďalšom zasadnutí Rady 
vlády SR pre duševné zdravie. 
 
Vo vzťahu k čl. 4 ods. 8 Štatútu, ktorý upravuje okruh prizývaných zástupcov, bola prítomným 
poskytnutá informácia, že Kancelária  verejného ochrancu práv nevyužila možnosť nominácie 
s ohľadom na odborné zameranie výboru. 
Taktiež Ministerstvo financií SR nenominovalo zástupcu, nakoľko účasť  navrhujú riešiť podľa 
konkrétnej agendy predmetného zasadnutia. 
 
1. zasadnutie Výboru pre primárnu prevenciu viedla v zmysle čl. 5 ods. 1, písm. c) Štatútu Výboru 
pre primárnu prevenciu predsedníčka výboru,  generálna riaditeľka sekcie rodinnej politiky 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Anna Verešová, ktorá v úvode zasadnutia  
prítomným členom výboru odovzdala menovacie dekréty. 
 
 schválenie návrhu programu zasadnutia 

 
Po otvorení zasadnutia a kontrole uznášaniaschopnosti výboru sa schvaľoval program  
1. zasadnutia výboru. Členovia výboru dostali priestor na uplatnenie pripomienok k programu. 
Nikto z prítomných účastníkov nemal pripomienky k navrhovanému programu a nikto nenavrhol 
doplnenie do bodu Rôzne. Program bol jednomyseľne schválený. 
 
 Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku Výboru pre primárnu prevenciu 

  
     Bod uviedla predsedníčka výboru, generálna riaditeľka sekcie rodinnej politiky Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR Anna Verešová. Prítomných informovala, že dvaja členovia 
výboru zaslali pripomienky v určenom termíne k návrhu Rokovacieho poriadku, ktoré boli 
akceptované a zapracované do príslušného materiálu. Takto upravený návrh Rokovacieho 
poriadku výboru bol členmi výboru jednohlasne schválený. 
 
 Ref. Uznesenie Výboru pre primárnu prevenciu č. 1 zo dňa 29. júna 2021 
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 Voľba podpredsedu Výboru pre primárnu prevenciu 

 
Členovia výboru si jednohlasne zvolili za podpredsedu výboru pani Evu Dzurindovú, zástupkyňu 
krízových liniek, ktorá s kandidatúrou súhlasila. 
 
 Ref: Uznesenie Výboru pre primárnu prevenciu č. 2 zo dňa 29. júna 2021 
 
 
 Informácia zo zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie zo dňa 

 17. mája 2021 
 
Bod uviedol tajomník Rady vlády SR pre duševné zdravie pán Viktor Svetský. 
 
Prítomných informoval o postavení rady, ktorá je stálym poradným orgánom vlády SR, plniacim 
koordinačné, konzultatívne a odborné úlohy v oblasti ochrany a podpory duševného zdravia, 
prevencie vzniku duševných porúch, psychodiagnostiky, liečby duševných porúch, následnej 
starostlivosti o pacientov s duševnými poruchami, výskumu duševného zdravia, vzdelávania 
odborníkov poskytujúcich starostlivosť o duševné zdravie a služby, tvorby politiky duševného 
zdravia a sledovania kvality v uvedených oblastiach. 
 
Ďalej informoval členov výboru o pôsobnosti štyroch výborov v rámci Rady vlády SR pre duševné 
zdravie, ktoré majú charakter stálych konzultatívnych, koordinačných a odborných orgánov: 
 

- Výbor pre primárnu prevenciu 
- Výbor pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie 
- Výbor pre výskum 
- Výbor pre odbornú prípravu a vzdelávanie. 

 
Poukázal na fakt, že oblasť duševného zdravia je súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR, čím 
získava na dôležitosti jej napĺňanie v rámci politiky štátu, čo sa má konkrétne premietnuť 
v Národnom programe duševného zdravia. 
 
Ocenil skutočnosť, že členmi Výboru pre primárnu prevenciu sú erudovaní odborníci z rôznych 
oblastí praktického života, ktorí budú aktívne prinášať postrehy a návrhy z praxe, ktorá zahŕňa 
oblasť duševného zdravia. Stanú sa tak priamymi aktérmi tvorby Národného programu duševného 
zdravia. 
 
V rámci diskusie k danému bodu, ktorú otvorila predsedníčka výboru, informoval pán Svetský  
o finančných možnostiach v rámci činnosti Rady vlády SR pre duševné zdravie, ktoré sú cielené 
priamo na odbornú činnosť a marketing v rámci výborov  /cez pracovné skupiny;  ktorých vznik 
umožňujú Štatúty výborov  Rady vlády SR pre duševné zdravie /. Na obdobie troch rokov je  z Plánu 
obnovy a odolnosti alokovaných 400 000 Eur, z toho 300 000 Eur na odbornú činnosť členov 
výboru, 100 000 Eur na propagáciu tém, ktoré sa budú konkrétne riešiť. 
 
Odpovedal členom na otázku, kto sa stáva centrom záujmu riešenia problematiky duševného 
zdravia. Je to každý ľudský jedinec, /či detský či dospelý /, prijímateľ tohto nového moderného 
vnímania danej veci. Poukázal na nevyhnutnosť zmeny v prístupe edukácie mladých ľudí 
univerzitami a vysokými školami. Slovensku totiž chýba veľké množstvo odborníkov, ktorí sú 
schopní pokryť starostlivosť o každého občana, ktorý ju môže potrebovať. Podotkol, že táto otázka 
súvisí ďalej s tvorbou nových pracovných miest pre budúcich odborníkov, aby zostali pracovať  na 
Slovensku. 
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Taktiež ubezpečil prítomných o vzájomnej koordinácii práce jednotlivých výborov v rámci Rady 
vlády  SR pre duševné zdravie, nakoľko všetky informácie a výstupy z jednotlivých výborov 
zastrešuje Ministerstvo zdravotníctva SR.  
 
Výbor zobral informáciu na vedomie. 
 
 Ref: Uznesenie Výboru pre primárnu prevenciu č. 3 zo dňa 29. júna 2021 
 
 
 Návrh plánu zasadnutí Výboru pre primárnu prevenciu do konca roka 2021 

 
Stanovené termíny zasadnutia Výboru pre primárnu prevenciu sú na:   
- 14. septembra 2021 
- 23. novembra 2021. 
 
Výbor schválil navrhovaný plán zasadnutí. 
 
Ref: Uznesenie Výboru pre primárnu prevenciu č. 4 zo dňa 29. júna 2021 
 
 
 Informácia člena Výboru pre primárnu prevenciu o Národnom programe duševného 

zdravia 
 
 

K uvedenému bodu vystúpil pán Rastislav Letnický z oddelenia nadrezortnej koordinácie 
Ministerstva zdravotníctva SR, tajomník Výboru pre odbornú prípravu a vzdelávanie, ktorý priblížil 
prezentáciou prítomným členom výboru Národný program duševného zdravia. 
   
Snahou programu bude vytvoriť kvalitný systém starostlivosti o duševné zdravie pre potreby 
populácie cez dostupné služby, ktoré zabezpečia efektívnu prevenciu, skorú a overenú 
intervenciu. Zároveň je potrebné podporovať inklúziu ľudí, ktorí majú pretrvávajúce ťažkosti 
v oblasti duševného zdravia. 
Predpokladá sa aktívna spolupráca poskytovateľov služieb s klientmi a s ich rodinami kvôli 
podpore uzdravenia a integrácie cez dostupné komunitné a multi-disciplinárne tímy zdravotnej 
a sociálnej starostlivosti. 
 
Informoval prítomných o dotazníku, ktorý zašle všetkým členom výboru na vyplnenie.  Zároveň 
požiadal prítomných o preposlanie vyplneného dotazníka podľa pokynov, ktoré budú priložené 
v materiáli, v termíne do 10. septembra 2021. 
 
Výbor zobral informáciu na vedomie. 
 
Ref: Uznesenie Výboru pre primárnu prevenciu č. 5 zo dňa 29. júna 2021 
 
 
 Rôzne 
 
V rámci bodu Rôzne vystúpila pani predsedníčka výboru Anna Verešová, ktorá požiadala členov 
výboru o zaslanie námetov na plán činnosti výboru v termíne do 20. augusta 2021. 
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Na záver zasadnutia predsedníčka výboru, generálna riaditeľka sekcie rodinnej politiky MPSVR SR 
Anna Verešová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie Výboru pre primárnu 
prevenciu Rady vlády SR pre duševné zdravie. 

 
 
 
 
Schválila, dňa  . júla 2021                                                 Mgr. Anna Verešová v. r. 

                                                                                        predsedníčka 
                                                                                  Výboru pre primárnu prevenciu 
 
                                                                                      
                                                                                         
 

 
 
 

 


