
Výchova je najväčšia a najťažšia úloha, ktorú možno človeku uložiť.  ( I.Kant ) 
Vzdelanosť je schopnosť rozumieť iným.  ( J.W.Goethe )                                                                                                              
Tým, že učíme iných, učíme seba.  ( Seneca ) 

 
Výchovná poradkyňa: PhDr. Zita Ihnátová 
 
Aprobácia: Anglický jazyk a Slovenský jazyk a literatúra 
Kontakt: telefón: 0907 977 484, e-mail: zitaihnat@gmail.com                                                                                 
Kabinet: 3. poschodie , Obchodná akadémia Humenné , Komenského 1, 066 01 HUMENNÉ   

Konzultačné hodiny                                                                                                                                   
Pre študentov a učiteľov:   utorok: 11: 30  -  12 : 30                                                                                                                     
v čase veľkej prestávky, individuálne konzultácie po vyučovaní podľa dohody                                                                         
Pre rodičov:  individuálne konzultácie podľa dohody                                                                         
Objednávky odborných poradenských služieb odborníkov CPPPP                                                                                  
u Mgr. M. Bekečovej v detašovanom pracovisku CPPPP na Mierovej ulici v Humennom 

Prečo vyhľadať výchovného poradcu? 

-           ak sa potrebuješ poradiť, zdôveriť, vyrozprávať 

-         ak máš problémy so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi .... 

-         ak ti niekto ubližuje, týra ťa, šikanuje a nevieš sa brániť 

-         ak ti pribúdajú problémy 

-         ak nevieš čo ďalej 

-         ak potrebuješ poradiť kam na vysokú školu (www.portalvs.sk) 

Pre prácu výchovného poradcu sú podkladom Pedagogicko-organizačné pokyny Ministerstva školstva 
SR na školský rok 2013 / 2014, vyhláška MŠ SR č. 43/1996 Z. z. o výchovnom poradenstve a o 
poradenských zariadeniach, zákon č. 318/2008 o maturitných skúškach a Metodický pokyn č. 2/2005-
01 zo dňa 22. júla 2005 o optimalizácii a humanizácii práce výchovného poradcu strednej školy. Práca 
výchovného poradcu bude rešpektovať tiež ciele vytýčené v pláne práce školy  

Postavenie VP 

 Je jedným z článkov systému výchovného poradenstva v školstve.  
 Pôsobí v základných školách, stredných školách, špeciálnych školách. Je pedagogický zamestnanec 

školy.  
 Do funkcie VP ho menuje riaditeľ školy, ktorému zodpovedá za plnenie úloh. Na poradenskú činnosť 

má spravidla stanovený jeden deň v týždni bez vyučovacej povinnosti. Jeho funkcia je časovo 
neobmedzená.  

 Plní úlohy výchovného poradenstva, vzdelávania, voľby štúdia a povolania, prevencie problémového a 
delikventného vývinu a sociálnych vzťahov.  

 Metodicky ho usmerňuje príslušná pedagogicko-psychologická poradňa a metodické oddelenie 
príslušného školského úradu.  



 


