TLAČOVÁ SPRÁVA
Tlačová správa
Pracovné stretnutie odborných a pedagogických zamestnancov CPPPaP poverených vedením
výchovných poradcov v ZŠ a SŠ.
22.03.2018, Žilina, SR
Dňa 22.03.2018 realizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (ďalej len VÚDPaP)
v Žiline v priestoroch kongresovej sály budovy Žilinského samosprávneho kraja pracovné stretnutie pre
odborných a pedagogických zamestnancov CPPPaP, poverených vedením výchovných poradcov.
Prítomných privítal zástupca VÚC, RNDr. Peter Dobeš a zástupkyňa riaditeľa VÚDPaP, PhDr. Jana
Tholtová, ktorá pracovné stretnutie facilitovala. Auditórium privítal aj Mgr. Alexander Ludva z
MŠVVaŠ SR, ktorý prezentoval pripravované legislatívne návrhy v oblasti kariérového poradenstva a
upriamil pozornosť na potrebu legislatívne ukotviť pozíciu okresného a krajského metodika
kariérového poradenstva v CPPPaP, s definovaním jeho kvalifikačných predpokladov a postavenia
v systéme VPaP.
Asociáciu výchovných poradcov zastupoval PhDr. Milan Antaš, ktorý informoval prítomných
o aktuálnych problémoch výchovného poradenstva, kariérovej výchovy a kariérového poradenstva
v ZŠ a SŠ, ktoré riešia so zástupcami MŠVVaŠSR a sociálnymi partnermi.
Ďalej vystúpila s príspevkom projektová manažérka VÚDPaP, PhDr. Anna Surová- Čulíková, PhD.,
ktorá informovala o pripravovanom návrhu národného projektu VÚDPaP, ktorého zámerom je riešenie
problematiky rozvoja ľudských zdrojov v systéme VPaP v oblasti kariérového poradenstva a kariérovej
výchovy. Jeho implementácia do praxe bude následne závisieť od výsledkov konzultácií s RO OPĽZ
MŠVVaŠ SR.
PhDr. Jana Tholtová informovala o postavení VÚDPaP v procese prípravy nastavovania jednotného
metodického vedenia odborných zamestnancov CPPPaP a CŠPP, ako aj systému ich vzdelávania
a supervízie. Prezentovala aktualizáciu metodického usmernenia pre školy a školské zariadenia
v otázkach prevencie a riešenia šikanovania.
Po jednotlivých príspevkoch nastala plodná diskusia. Prítomní zástupcovia z CPPPaP sa intenzívne
zaujímali o pripravované zmeny v školskej legislatíve a podávali návrhy na zefektívnenie systému VPaP
s podporou kariérovej výchovy a poradenstva. Prítomní ocenili program pracovného stretnutia, význam
prenosu informácii, možnosť diskutovať a podávať konštruktívne riešenia za CPPPaP v spolupráci
s VÚDPaP v prospech zvyšovania kvality služieb poskytovaných deťom a žiakom v systéme VPaP.
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