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Pozvánka na tlačovú konferenciu
Vážení novinári,
pozývame vás na tlačovú konferenciu Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie
(VÚDPaP) na tému

Aktuálne výsledky výskytu sociálnej patológie v správaní žiakov
v základných školách v SR
– prvé zverejnenie výstupov z celoslovenskej depistážnej analýzy

Čas a miesto konania TK:
Uskutoční sa v utorok 3. 6. 2014 od 9:30 hod. v zasadacej miestnosti v EKOIUVENTE, Búdková
cesta 2 v Bratislave.
Program TK:
• Aktuálne informácie o výrazne zhoršujúcej sa situácii v základných školách, najmä v oblasti

pribúdajúcich porúch správania, porúch učenia a ďalších patologických javov
• Prezentované budú najdôležitejšie zistenia z celoslovenského výskumu realizovaného na 75% ZŠ
• Ide o pilotnú prezentácia výskumných výstupov a odporučení pre školskú a poradenskú prax v SR
• Výskum je realizovaný v rámci národného projektu ,,Komplexný poradenský systém prevencie a

ovplyvňovania sociálno – patologických javov v školskom prostredí“
Na otázky novinárov bude odpovedať:
- PhDr. Štefan Matula, PhD., - gestor národného projektu, spolu s odborným tímom národného
projektu
- ďalej sa na diskusií k téme zúčastní predsedníčka Informačno – koordinačnej rady Asociácie
výchovných poradcov Mgr.Alžbeta Dianovská.
Informácie a kontakty: www.vudpap.sk , +421 02 43420973, +421 0903 316 093,
vudpap@vudpap.sk
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Riadiaci výbor národného projektu:
Ľubomír Páleník, hlavný manažér projektu: lubomir.palenik@vudpap.sk
Štefan Matula, gestor projektu: strefan.matula@gmail.com
Darina Lepeňová, projektová manažérka: darina.lepenova@vudpap.sk
Anna Surová, koordinátorka projektu: anna.surova@vudpap-projekt.sk
Juraj Németh, manažér projektovej kancelárie: juraj.nemeth@vudpap-projekt.sk
Eva Smiková, odborný garant: eva.smikova@.sk
Alena Kopányiová, odborný garant: alena.kopanyiova@vudpap.sk
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