
Štatút ocenenia Osobnosti poradenstva pre deti a ich rodiny 2020 

1. Organizátor ocenenia 

Ocenenie Osobnosti poradenstva pre deti a ich rodiny vyhlasuje, organizuje a udeľuje 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (ďalej len VÚDPaP),  

Cyprichova 42, 831 05 Bratislava.  

2. Charakteristika ocenenia 

Ocenenie sa udeľuje výnimočným osobnostiam zo všetkých zložiek systému výchovného 

poradenstva a prevencie. Našim cieľom je vyjadriť poďakovanie a verejné uznanie za 

prácu a starostlivosť venovanú deťom a ich rodinám. 

Cena sa udeľuje v troch kategóriách: 

a) Dlhodobý prínos pre inklúziu 

b) Osobnosť poradenstva 

c) Mladý talent poradenstva 

 

3. Nominácie 

Kandidátov na ocenenie Dlhodobý prínos pre inklúziu nominujú zamestnanci VÚDPaP. Na 

ocenenie nemôže byť nominovaný zamestnanec VÚDPaP.  

Kandidátov na ocenenie v kategóriách Osobnosť poradenstva a Mladý talent poradenstva 

je možné nominovať prostredníctvom elektronického formulára v termíne do 6.12.2020. 

Počet nominácií nie je obmedzený. Podmienkou nominácie je aktuálne aktívne pôsobenie 

nominovanej osobnosti v systéme výchovného poradenstva a prevencie.  

V kategórii Mladý talent poradenstva sa ocenenie udeľuje odborným zamestnancom 

systému výchovného poradenstva a prevencie vo veku do 35 rokov vrátane, s odbornou 

praxou min. 3 roky.  

 

4. Výber laureátov 

Laureáta ocenenia v kategórii Dlhodobý prínos pre inklúziu vyberá porota zložená zo 

zástupcov zamestnancov VÚDPaP.  

Laureátov ocenenia v kategóriách Osobnosť poradenstva a Mladý talent poradenstva 

vyberajú členovia komisie na základe nominácií. Členov komisie menuje organizátor. 

Členmi komisie pre rok 2020 sú  

- zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 

- zástupca Združenia zamestnancov centier pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie v Slovenskej republike,  

- zástupca Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, 

- členovia Metodickej rady VÚDPaP. 

Výber laureátov je na základe nasledovných kritérií:  

- inovatívnosť nominovaného, 

- kvalita v práci s dieťaťom, 



- kvalita v práci s rodinou dieťaťa, 

- empatia k potrebám dieťaťa a jeho rodičov. 

 

5. Ocenenie 

Súčasťou ocenenia v každej kategórii je diplom a umelecké dielo. Ocenenie nie je spojené 

s finančnou odmenou. 

 

6. Vyhlásenie laureátov a odovzdanie ocenenia 

Organizátor udeľuje ocenenie najviac jedenkrát v kalendárnom roku. Organizátor si 

vyhradzuje právo v príslušnom roku ocenenie nevyhlásiť alebo neudeliť. Vyhlasovanie 

laureátov a odovzdávanie ocenení prebehne na XXIX. ročníku konferencie Dieťa 

v ohrození. 


