Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže
Národná cena kariérového poradenstva 2015

BRATISLAVA, 22. SEPTEMBRA, 2015: Na konferencii Národná cena kariérového poradenstva 2015 boli
slávnostne vyhlásené ocenenia v rámci rovnomennej súťaže. Súťaž organizuje od r. 2009 centrum
Euroguidance, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), pričom od
r. 2012 v spolupráci s českým centrom Euroguidance, DZS, a v partnerstve so Zastúpením Európskej
komisie na Slovensku. Irena Fonodová, riaditeľka SAAIC, pri otvorení konferencie hovorila o cieli
súťaže, ktorým je „zviditeľniť poskytované služby a realizované aktivity, ako aj oceniť dobrú prax v
oblasti kariérového poradenstva v Slovenskej republike“.
Tento rok do súťaže prihlásili rôzne organizácie verejnej správy; stredné školy (výchovní poradcovia)
a vysoké školy, neziskové organizácie, či súkromná organizácia deväťnásť príspevkov a popisujúcich
nielen služby kariérového poradenstva, ale aj rôzne online nástroje, aplikáciu, metodiky, súťaž,
konferenciu, výstavu, exkurzie, deň otvorených dverí a pod. Príspevky hodnotila odborná porota.
Slávnostného vyhlásenia výsledkov za zúčastnili zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu (Mária Tekelová, riaditeľka odboru špeciálnych škôl), Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny (Danica Lehocká, generálna riaditeľka sekcia práce), Zastúpenia Európskej komisie na
Slovensku (Klára Rundová, vedúca komunikačného oddelenia) a Úradu vlády (Mária Jedličková,
splnomocnenkyňa vlády SR pre národnostné menšiny). Na konferencii s účasťou vyše 90 odborníkov
z oblasti kariérového poradenstva (v rámci teórie, praxe, výskumu i politík) boli slávnostné udelené:
• Spoločné ocenenie za rozvoj systému kariérového poradenstva vo verejných službách
zamestnanosti Odboru aktívnych opatrení trhu práce Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
a spoločnosti BKS Úspech, s. r. o.
• Ocenenie za vytvorenie komplexného súboru nástrojov kariérového poradentsva podporujúcich
kvalitu a efektivitu služieb pre deti a mládež Výskumnému ústavu detskej psychológie
a patopsychológie.
• Ocenenie za celoživotné pôsobenie, tvorbu metodík a publikačnú činnosť v oblasti kariérového
poradenstva PhDr. Marte Hargašovej, CSc.
• Čestné uznanie za realizáciu projektov a poradenských aktivít podporujúcich celoživotné
vzdelávanie a (re)integráciu znevýhodnených skupín na trh práce občianskemu združeniu
Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť.
• Čestné uznanie Ústavu medzinárodných vzťahov STU v Bratislave za reprezentáciu Slovenska
zorganizovaním medzinárodnej konferencie NICE.
•

Cena publika PhDr. Marte Hargašovej, CSc. za vytvorenie metodiky Poradenstvo hrou.

Organizáciám Člověk v tísni, o. p s. a Tandem, n. o. prihláseným do tohto ročníka súťaže, ktoré už
boli ocenené v minulosti, bol odovzdaný ďakovný list od I. Fonodovej, riaditeľky SAAIC, za to,
že naďalej pokračujú a rozvíjajú svoje aktivity.

