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Informácia z 2. zasadnutia  
Výboru pre primárnu prevenciu Rady vlády Slovenskej republiky  

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

 
14. septembra 2021, 10.00 h., zasadacia miestnosť č. 117 

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

 
Pri kontrole uznášaniaschopnosti výboru v úvode zasadnutia bolo prítomných 16 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 nanovo oboznámení so skutočnosťou, že vo výbore sú ešte neobsadené dve 
miesta /zástupca mimovládnych organizácií angažujúcich sa v oblasti pôsobnosti výboru 
a zástupca psychiatrov/. Zároveň sa dozvedeli nominácie na spomenuté neobsadené miesta 
členov o ktorých sa bude hlasovať 28. septembra 2021 na ďalšom zasadnutí Rady vlády SR pre 
duševné zdravie. Za Výbor pre primárnu prevenciu sú podané tieto návrhy: za zástupcu 
mimovládnych organizácií angažujúcich sa v oblasti pôsobnosti výboru bola predložená nominácia 
OZ RODIČIA. Za zástupcu psychiatrov MUDr. Vanda Valkučáková. 
 
2. 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. 
 
 schválenie návrhu programu zasadnutia 

 
Po otvorení zasadnutia a kontrole uznášaniaschopnosti výboru sa schvaľoval program  
2. 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. 
 
 Kontrola plnenia uznesení z prvého zasadnutia Výboru pre primárnu prevenciu 

 
     Bod uviedla predsedníčka výboru, generálna riaditeľka sekcie rodinnej politiky Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR Anna Verešová. Skonštatovala, že úloha vyplývajúca z 1. 
zasadnutia výboru bola splnená. Poďakovala sa za podnetné námety ktoré boli zapracované do 
návrhu plánu činnosti Výboru pre primárnu prevenciu. Osobne a menovite ocenila aktivitu 
nasledovných členiek a členov výboru: pani Záluszkej, pani Ďurišovej, pani Dzurindovej, pani 
Mojzešovej, pani Matuškovej, pani Hupkovej, pani Košťálovej, pani Mátejovej, pánu Križovi, pánu 
Vršanskému. 
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 Prerokovanie a schválenie plánu činnosti Výboru pre primárnu prevenciu 

 
 Bod uviedla predsedníčka výboru, generálna riaditeľka sekcie rodinnej politiky Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR Anna Verešová. Následne otvorila diskusiu v rámci zasadnutia členmi 
výboru, ktorí sa uzniesli jednohlasne na znení náplne plánu činnosti výboru. 
 
 
Ref: Uznesenie Výboru pre primárnu prevenciu č. 7 zo dňa 14. septembra 2021 
 
 
 Informácia o Deklarácii aténskeho samitu o duševnom zdraví o opatreniach potrebných 

na riešenie vplyvu pandémie COVID-19 na duševné zdravie a systémy poskytovania 
starostlivosti o duševné zdravie v európskom regióne WHO 

 
Bod uviedol tajomník Rady vlády SR pre duševné zdravie pán Viktor Svetský. 
 
Prítomných informoval o stretnutí ministrov a ministerky zdravotníctva a zástupcov členských 
štátov Svetovej zdravotníckej organizácie v európskom regióne, ktorí sa zišli v Aténach v dňoch 22. 
a 23. júla 2021, kde prerokovali implementáciu opatrení zameraných na riešenie vplyvov 
pandémie ochorenia COVID-19 na duševné zdravie v európskom regióne WHO. 
 
Poukázal nato, že sa zaviazali posilniť ich príspevok k splneniu cieľa udržateľného rozvoja OSN 
Leaving No One Behind (Na nikoho nezabudnúť), ktorým je zabezpečiť do roku 2030 všeobecne 
dostupnú zdravotnú starostlivosť. 
 
Vyzdvihol príležitosť na prijatie zmysluplných krokov v oblasti duševného zdravia či už na 
individuálnej či spoločenskej úrovni v rámci celého európskeho regiónu WHO na roky 2020-2025. 
 
Takýto postup „Spoločne za lepšie zdravie“ podporuje plnenie troch kľúčových priorít: 
 

- Posun smerom k všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti 
- Ochrana pred mimoriadnymi zdravotníckymi situáciami 
- Podpora zdravia a pohody 

 
 Záverom odporučil členom Výboru pre primárnu prevenciu aby okrem toho, že berú danú 
informáciu na vedomie, zároveň odporučili uznesením Rade vlády SR pre duševné zdravie ju 
schváliť.  
 

 
 

Výbor zobral informáciu na vedomie a odporúča ju na schválenie 
 
 Ref: Uznesenie Výboru pre primárnu prevenciu č. 8 zo dňa 14. septembra 2021 
 
 
 Návrh na vytvorenie Národného centra duševného zdravia   

 
S informáciou mala vystúpiť prezidentka SKIZP, členka Rady vlády SR pre dušené zdravie pani 
Monika Trechová. Nakoľko sa nemohla zasadnutia zúčastniť, prítomných informoval tajomník 
Rady vlády SR pre duševné zdravie pán Viktor Svetský. 
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Prítomných oboznámil o návrhu vytvorenia Národného centra duševného zdravia, ktoré bude 
predložené na prerokovanie Rade vlády SR pre duševné zdravie.  
 
Má sa stať excelentnou národnou inštitúciou pre liečbu, výskum, výučbu, intervenciu 
a poskytovanie ďalších služieb v oblasti duševného zdravia. Podotkol, že jej vznik sa ukazuje 
oprávnene nevyhnutný kvôli tomu, aby sa všetky aktivity v oblasti duševného zdravia mohli 
realizovať koordinovane a tiež finančne zastrešiť. 
 
Výbor zobral informáciu na vedomie. 
 
Ref: Uznesenie Výboru pre primárnu prevenciu č. 9 zo dňa 14. septembra 2021 
 
 
 
 
 Rôzne 
 
V rámci bodu Rôzne vystúpil pán Matej Stuška za OZ RODIĆIA.sk, ktorý poinformoval členov 
výboru o poslaní Občianskeho združenia Rodičia.sk. Je dobrovoľným, mimovládnym nezávislým, 
neziskovým občianskym združením, ktoré sa snaží svojou činnosťou pomáhať k vytváraniu 
priaznivých podmienok pre život rodičov a detí. 
 
Venujú sa aktívne téme pandémie COVID-19 a jej vplyvu na rodiny s deťmi. Poukázal nato, že svoje 
zistenia a podnety pre riešenie problematiky sa snažia komunikovať smerom k verejnosti, hlavne 
ku kompetentným predstaviteľom štátu tak, aby tí pri svojom rozhodovaní brali potreby rodín čo 
najviac do úvahy. 
 
Vyzdvihol tému väčšieho návratu športu do škôl, pretože ten vidia ako nevyhnutný spôsob 
kompenzácie fyzickej a psychickej traumy detí a mládeže spôsobenou dlhodobou izoláciou počas 
pandémie COVID-19. 
 
Zároveň predniesol úprimný záujem participovať na práci výboru ako možný chýbajúci člen za 
mimovládne organizácie a súhlasil s nomináciou, ktorá bude predložená na rokovanie rady vlády 
SR pre duševné zdravie 28. septembra 2021. 
 
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 xx  septembra 2021                                                 Mgr. Anna Verešová v. r. 

                                                                                                 predsedníčka 
                                                                                          Výboru pre primárnu prevenciu 
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