Informácia z 3. zasadnutia Výboru pre primárnu prevenciu Rady vlády Slovenskej republiky
pre duševné zdravie.
1. februára 2022, o 13.00 h., online

Kontrola uznášaniaschopnosti výboru
Pri kontrole uznášaniaschopnosti výboru v úvode zasadnutia bolo prítomných 21/26 členov
výboru, nakoľko podľa čl. 7 ods. 4 Štatútu výboru je výbor spôsobilý zasadať a uznášať sa, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov, výbor bol počas celého zasadnutia
uznášaniaschopný.
3. zasadnutie Výboru pre primárnu prevenciu viedla v zmysle čl. 5 ods. 1 Štatútu Výboru pre
primárnu prevenciu jeho predsedníčka Anna Verešová.
Schválenie návrhu programu zasadnutia
Po otvorení zasadnutia a kontrole uznášaniaschopnosti výboru sa schvaľoval program
3. zasadnutia výboru. Členovia výboru dostali priestor na uplatnenie pripomienok k programu.
Nikto z účastníkov nemal pripomienky k navrhovanému programu a nikto nenavrhol doplnenie
do bodu Rôzne. Program bol jednomyseľne schválený.
Tretieho zasadnutia výboru sa po prvýkrát zúčastnila novovymenovaná tajomníčka Rady vlády SR
pre duševné zdravie, pani Desanka Kanderová.

K 3. bodu programu zasadnutia výboru boli vopred zaslané členom výboru podkladové materiály,
ku ktorým mali na písomné požiadanie sekretariátu tajomníčky Rady vlády SR pre duševné zdravie
zaujať stanovisko. Dané materiály boli predmetom rokovania na zasadnutí Rady vlády SR pre
duševné zdravie dňa 7. februára 2022.
Informácia novovymenovanej tajomníčky rady vlády SR pre duševné zdravie

Bod uviedla tajomníčka Rady vlády SR pre duševné zdravie Desanka Kanderová.
Prítomných informovala o tom, že od 1. decembra 2021 bola predsedom Rady vlády SR pre
duševné zdravie vymenovaná za vedúcu nadrezortnej koordinácie, z čoho jej vyplýva funkcia
tajomníčky Rady vlády SR pre duševné zdravie.
Ocenila možnosť zúčastniť sa zasadnutia výboru a stretnúť sa s jeho členmi aj keď online formou.
Ako prvé vyslovila predstavu o zodpovednej práci výborov spadajúcich pod Radu vlády SR pre
duševné zdravie, ktorá bude mať konkrétne výsledky a riešenia v oblasti duševného zdravia pre
celú populáciu.
Vyzdvihla otázky postavenia, pôsobnosti a kompetencií Rady vlády SR pre duševné zdravie.
Upozornila, že sú očakávané návrhy riešenia problematiky reformy duševného zdravia, ktoré budú
nielen koncepčné, perspektívne do budúcnosti, ale aj také, ktoré dokážu riešiť akútne problémy v
spoločnosti, ktoré prinesie doba. Ako príklad uviedla, že v Pláne obnovy odolnosti sú plánované
reformy v oblasti duševného zdravia v časovom horizonte rok, dva a päť rokov, no okrem nich
bude potrebné ponúknuť riešenia aj akútnych problémov duševného zdravia. (napríklad obdobie
v čase pandémie a podobne)
Upriamila pozornosť na nevyhnutnosť opustenia kompetenčných sporov medzi výbormi a
poukázala na otázku nadrezortnosti a multidisciplinárneho prístupu, s odkazom na materiály Rady
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vlády SR pre duševné zdravie. Apelovala na princíp nadrezortnosti medzi konkrétnymi rezortami
ministerstiev a to MPSVaR, MZ a MŠVVaŠ.
Ide nielen o otázku informovania sa o činnosti výborov medzi sebou, ale dôležitá je aj spolupráca
výborov s Radou vlády SR pre duševné zdravie, a to tak, aby sa našli spoločné efektívne riešenia
pri dosahovaní žiadaných komplexných výsledkov v praxi.
K danému bodu sa do diskusie, ktorú otvorila predsedníčka výboru nik neprihlásil.
Členovia výboru mali možnosť hlasovať k návrhu uznesenia č. 10 z 1. februára 2022 o
Informácii novovymenovanej tajomníčky rady vlády SR pre duševné zdravie.
Hlasovanie:
Počet členov Výboru pre primárnu prevenciu Rady vlády SR pre duševné zdravie: 26
Počet prítomných členov výboru s hlasovacím právom: 14
Za: 14 Zdržali sa: 0 Proti: 0
Ref.: uznesenie Výboru pre primárnu prevenciu č. 10 z 1. februára 2022

Prerokovanie materiálov, ktoré budú predložené na nadchádzajúcom zasadnutí Rady vlády SR
pre duševné zdravie
Bod uviedla tajomníčka Rady vlády SR pre duševné zdravie Desanka Kanderová.
Členovia výboru mali možnosť zaslať svoje pripomienky k danému materiálu, nakoľko im bol
poslaný v dostatočnom predstihu a na zasadnutí výboru následne hlasovať k jednotlivým návrhom
uznesení či ku stanovisku výboru podľa bodov programu zasadnutia.
Zároveň aj do budúcna majú členovia výboru možnosť zasielať svoje námety a odporučenia či
pripomienky k prerokovávaným témam na adresu vpp@employment.gov.sk .
Ku predmetnému materiálu poslali svoje pripomienky dve členky výboru, pani Kapalková,
zástupkyňa logopédov a pani Štammová zastupujúca MO SR.
Ako prvé v tomto bode programu na prerokovanie vo výbore bol materiál: Návrh strategických
cieľov Národného programu duševného zdravia.
Ide o pracovný materiál, ktorý spracoval sekretariát tajomníčky Rady vlády SR pre duševné
zdravie z podnetov a výsledkov dotazníka získaných z praxe. Slúži ako základ pri tvorbe
akčného plánu Národného programu duševného zdravia.
Prítomným boli tajomníčkou Rady vlády SR pre duševné zdravie predostreté strategické ciele
podľa ktorých určili gesciu toho ktorého ministerstva a jeho príslušného výboru. Tiež boli
upozornení na nutnosť oboznámenia sa s jednotnou interpretáciou výrazov a jej aplikáciou pri
práci s daným dokumentom.
Zdôraznila, že nakoľko je to pracovný materiál, výbory majú právo strategické ciele, ktoré im
pridelili, upravovaťv ich znení; ďalej je tu možnosť zdôvodniť aj prípadnú participáciu na
riešení v dvoch výboroch, alebo poslať jasné zdôvodnenie prečo napríklad daný cieľ ich výboru
vecne nepatrí.
Zároveň požiadala nech nevznikajú zbytočné pnutia medzi výbormi navzájom ohľadom
kompetencií, lebo budú prichádzať o čas, ktorý má byť efektívne využitý pri práci nad reformou
v oblasti duševného zdravia.
Podotkla, že aj keď sa len tretina z cieľov pretransformuje do zmysluplných odporúčaní, kde sa
zadefinujú jednotlivé úlohy ( kto čo kedy dokedy vykoná ) a tiež predstava konečného efektu,
bude úspech a práca splní svoj očakávaný cieľ.Výstupom práce výboru, jeho pracovných skupín
( ktoré si výbor vytvorí ) môže byť napríklad legislatívna zmena nového zákona, osveta na
základných školách…je to na rozhodnutí výboru. Ten tvoria vynikajúci odborníci so
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skúsenosťami v oblasti duševného zdravia, pre ktorých ono nie je formalitou, ale silnou
oblasťou života každého ľudského jedinca, ktorej treba venovať maximálnu pozornosť.
V rámci uvedeného bodu sa rozvinula diskusia.
Pán Vršanský, zástupca Únie miest Slovenska vyjadril svoj súhlasný názor so zaradením
rôznorodých návrhov strategických cieľov do výborov podľa ich vecného zamerania. Zaujímala
ho konkrétna odpoveď na jeho otázku, ako sa bude takýto material tvoriť priamo v praxi.
Odpoveďou je založenie pracovných skupín v rámci výboru, podľa Štatútu výboru pre primárnu
prevenciu čl. 6, ktoré sa dohodnú na spoločnom postupe.
Pán Križo, zástupca učiteľov poukázal na to, že výbor si na svojom druhom zasadnutí schválil
uznesenie, ktorým si zadefinoval úlohy, ktorým sa chce venovať vo svojej činnosti v oblasti
duševného zdravia. Tie sa môžu využiť a upraviť tak, aby zodpovedali štruktúre strategických
cieľov ako ju sekretariát Rady vlády SR pre duševné zdravie výboru predložil.
Následne ich predsedníčka výboru prečítala s upozornením, že výsledný material má výbor
poslať na sekretariát Rady vlády SR pre duševné zdravie do 30. apríla 2022.
Pani Tomanová, komisárka pre deti upozornila prítomných aby sa neorientovali len na
dospelého prijímateľa pomoci v oblasti riešenia problémov duševného zdravia, ale aj na
detského prijímateľa. Zároveň bolo poukázané na to, že otázka riešenia detí a mladistvých sa
môže prelínať viacerými výbormi, ale musí byť jeden výbor v rámci rezortných ministerstiev,
ktorý preberie odborný dohľad. Tam je nevyhnutná súčinnosť a spolupráca medzi výbormi.
Zatiaľ kumunikáciu medzi nimi zabezpečuje sekretariát tajomníčky Rady vlády SR pre duševné
zdravie.
Pán Vršanský, zástupca Únie miest Slovenska podotkol, že by bolo prospešné zaradiť činnosti
rôznych skupín, ktoré sa zaoberajú primárnou prevencou ku výboru, nech sa problémy riešia
profesionálne tým, že sa budú plniť spomínané strategické ciele a položí sa tak odborný základ
na vypracovanie akčného plánu Národného programu duševného zdravia.
Anna Verešová, predsedníčka výboru požiadala členov výboru o zaslanie návrhov
preformulovaných strategických cieľov na sekretariát tajomníčky Výboru pre primárnu
prevenciu do 10. marca 2022.
Zároveň oznámila členom termín najbližšieho online stretnutia výboru 5. apríla 2022.
Členovia výboru hlasovali o návrhu uznesenia č. 11 k Návrhu strategických cieľov Národného
programu duševného zdravia.
Hlasovanie:
Počet členov Výboru pre primárnu prevenciu: 26
Počet prítomných členov Výboru pre primárnu prevenciu s hlasovacím právom: 15
Za: 15 Zdržali sa: 0 Proti: O
Ref.: uznesenie Výboru pre primárnu prevenciu č. 11 z 1. februára 2022

Predsedníčka výboru po hlasovaní oznámila členom výboru, že o ďalších materiáloch patriacich
do bodu 3 programu zasadnutia výboru, konkrétne o:

Návrhu na vyhlásenie dopytovo orientovanej výzvy na podávanie projektov na
budovanie systému prevencie syndrómu vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov na
Slovensku,
3

Návrhu na postupné budovanie personálnych kapacít pre oblasť duševného zdravia v
zdravotníctve,
Návrhu na zriadenie pracovnej skupiny rady vlády SR pre duševné zdravie,
Návrhu na zmenu štatútov výborov Rady vlády SR pre duševné zdravie kvôli zaradeniu
zástupcov klinických logopédov medzi členov výborov
budú členovia výboru hlasovať prostredníctvom procedúry per rollam, ktorú vyhlási na dni od
3. do 6. februára 2022 v zmysle čl. 9 Štatútu výboru pre primárnu prevenciu (Rokovacieho
poriadku výboru) pre hlasovanie o návrhoch uznesení výboru k daným materiálom.
Informácia komisárky pre deti Viery tomanovej o Systémovej rekonštrukcii zdravotnej
starostlivosti o detského pacienta lekárom špecialistom – pedopsychiatrom.
Bod uviedla komisárka pre deti Viera Tomanová.
Poukázala na nárast duševných porúch detí, na nedostatok detských lekárov špecialistov, na
obrovské preťaženie lekárov psychiatrov, na absentujúce lôžka v nemocniciach, na dlhé čakacie
doby na vyšetrenie detí pedopsychiatrami a inými špecialistami zaoberajúcimi sa oblasťou
duševného zdravia. Okrem toho chýbajú detské liečebne, denné stacionáre pre deti…
V rámci uvedeného bodu sa rozvinula diskusia.
Zapojili sa do nej viacerí členovia, potvrdili slová pani komisárky a pridali svoje postrehy.
Pán Viktor Križo, zástupca učiteľov poukázal na fakt, že túto činnosť s deťmi nerobia iba
zdravotnícki pracovníci, ale aj iní napríklad diagnostické centrá. Apeloval na už tak často
spomínanú nadrezortnosť pri riešení problémov v oblasti duševného zdravia detí medzi
zdravotníkmi a pedagógmi.
Pani Terézia Rosenbergerová, zástupkyňa detských psychiatrov potvrdila slová pani komisárky
a uviedla, že pokiaľ budú lekári špecialisti pracovať také veľké množstvo nadčasových hodín
aby pomohli detským pacientom, nebudú mať možnosť rekondície a bude ich tak málo, celý
system sa položí. K tejto katastrofálnej situácii prispela epidémia Covid 19, deti mali veľa
online hodín edukácie, narušili sa ich sociálne interakcie. Riešenie vidí v návrate detí do škôl,
do školských klubov detí, do krúžkov a k zmysluplnému vyplňaniu voľného času rodičov a detí
spolu.
Pán Branislav Chrenka, zástupca detských pediatrov poukázal na dôležitosť rodiny, jej
zdravého fungovania medzi jej členmi a to tak, aby sa vôbec deti nemuseli stať pacientami
detských psychiatrov.
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Členovia výboru hlasovali o návrhu uznesenia č. 12 k informácii o Systémovej rekonštrukcii
zdravotnej starostlivosti o detského pacienta lekárom špecialistom – pedopsychiatrom

Hlasovanie:
Počet členov Výboru pre primárnu prevenciu: 26
Počet prítomných členov Výboru pre primárnu prevenciu s hlasovacím právom: 16
Za: 16 Zdržali sa: 0 Proti: O
Ref.: uznesenie Výboru pre primárnu prevenciu č. 12 z 1. februára 2022

Na záver zasadnutia prededníčka výboru Anna Verešová poďakovala prítomným a uzavrela
zasadnutie výboru.

Schválila, dňa 10. februára 2022

Anna Verešová v. r.
Predsedníčka Výboru pre primárnu prevenciu
Rady vlády SR pre duševné zdravie
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