Zápis – Zpráva z Valné hromady
Aliance výživových poradců ČR

Datum konání:
Místo:
Přítomní:

pátek 24. 06. 2016 v 16:00 hod
Sport Hotel Vestec – Praha
11 členů, 2 hosti, viz prezenční listina

1. Zahájení a schválení programu
Valnou hromadu zahájil prezident AVP Ing. Ivan Mach, CSc.
Přednesl úvodní slovo a navrhl zvolit sekretáře AVP, Bc. Jána Staše, zapisovatelem
a moderátorem VH.
VH schválila Jána Staše zapisovatelem a ověřovatelem Valné hromady.
Ján Staš následně navrhl program Valné hromady:
1. volba a schválení nového výboru Aliance v rámci předem navržených funkcí.
2. diskuse a následné schválení systému budoucího vzdělávaní výživových poradců,
členů AVP a zastřešující role Aliance výživových poradců v tomto procesu.
K tomuto návrhu byla vznesena připomínka a návrh na obrácený sled
jednotlivých bodů programu v následujících pořadí:
1. diskuse a následné schválení systému budoucího vzdělávaní výživových poradců,
členů AVP a zastřešující role Aliance výživových poradců v tomto procesu.
2. volba a schválení nového výboru Aliance v rámci předem navržených funkcí.
VH přijala připomínku a schválila program valné hromady v navrženém
obráceném pořadí – schváleno většinou přítomných.

2. diskuse a následné schválení systému budoucího vzdělávaní výživových
poradců, členů AVP a zastřešující role Aliance výživových poradců v tomto
procesu
Ing. Vladimírem Kleschtem a Ing. Ivanem Machem, CSc. byli prezentovány dva
odlišné rámcové návrhy, které se týkají vybudování systému vzdělávání výživových
poradců v ČR a role AVP jako zastřešujícího orgánu v tomto procesu.
Oba návrhy byly předem písemně zveřejněny a poskytnuty všem členům AVP
k důkladnému prostudování a zhodnocení.
Oba prezentované návrhy si slibují zapojení AVP jako zastřešujícího orgánu
v procesu jednotného vzdělávání výživových poradců v ČR a celoživotního tzv.
kreditového vzdělávání výživových poradců.

Návrhy se primárně rozcházejí v zapojení státního aparátu (MŠMT, MZ) a využití
systému tzv. národních kvalifikací v procesu vzdělávání výživových poradců ČR.
Po prezentaci obou procesních návrhů následovala hodinová diskuze, která
projednávala jednotlivé body jejich dosažení a posléze hlasování a volné
vyjádření se každého z přítomných k projednávanému bodu.
Z přítomných členů VH se nevytvořila nadpoloviční většina, která by se
jednomyslně shodla a usnesla na některém z prezentovaných návrhů, a tím
v první řadě usměrnila tvorbu další koncepce systému vzdělávání výživových
poradců – členů AVP ČR.
2. Přistoupilo se tedy k druhému bodu programu, kterým byla volba a schválení
nového výboru Aliance v rámci předem navržených funkcí.
Současný výbor odstoupil ze svých funkcí a dal tak prostor k hlasování
o novém výboru Aliance na další období.
Vzhledem k nízkému počtu přítomných členů a nedostatečné
usnášeníschopnosti VH nebylo možné nový výbor AVP schválit.
Z tohoto důvodu přítomní členové navrhli a odhlasovali složení přechodného
přípravného výboru, který bude pracovat v tomto složení:
MUDr. Ondřej Nývlt
Ing. Hana Střítecká, Ph.D.
Bc. Ján Staš
Ing. Ivan Mach, CSc.
Martin Pegner, MBA.
Ing. Šárka Hajská
Ing. Petra Schäferová
Bc. Monika Divišová

Přípravný výbor bude v následujícím období červenec/srpen pracovat jménem
AVP na těchto bodech:
1. úprava stanov AVP v souladu s NOZ o změně Občanských sdružení na Občanské
spolky platného od 1. 1. 2017
2. příprava návrhu koncepce systému vzdělávání výživových poradců v ČR dle
návrhů prezentovaných na VH a s využitím připomínek přítomných členů.
3. příprava návrhu nového výboru AVP
4. příprava voleb nového řádného výboru AVP, na kterém se usnese nadpoloviční
většina současných aktivních členů AVP.

Valná hromada byla ukončena v 19:40

V Praze dne 24. 06. 2015
Zapsal: Bc. Ján Staš

Zápis ověřil: Ing. Ivan Mach, CSc.

Přílohy
Prezenční listina
Písemné diskusní vyjádření Moniky Divišové
Písemné diskusní vyjádření dalších nepřítomných členů

Příloha č. 1: Prezenční listina

Příloha č. 2: vyjádření Bc. Moniky Divišové k projednávaným návrhům (červeně)
Návrh č. 1
Klade si za cíl akreditovat základní kurzy pro výživové poradce na MŠMT podle jednotné
náplně/osnovy všech kurzů. Bylo sděleno Ing. Kleschtem, že návrh náplně takových kurzů, tj.
110 hodin přednášek + 22 hodin sestavení stravovacího plánu + 8 hodin praxe v reálně
fungující poradně + 10 hodin samostudium + zpracování závěrečné práce již dříve podali na
MŠMT MUDr. Nývlt, Ing. Klescht a Dr. Fořt.
Po absolvování takového kurzu by měla následovat praxe minimálně 2 roky (případně
vyjádřeno v hodinách, např. minimálně 1.000 hodin) jako poradenská práce pod dohledem
zkušeného kvalifikovaného výživového poradce, resp. kvalifikovaného výživového specialisty
(KVS).

Komentár od [MD1]: Je jich na trhu dostatek co nabízejí praxi?
Co to znamená „reálně fungující“

Komentár od [MD2]: Kde je teď vezmeme, jak je poznáme??

Pozn.: Kde je teď vezmeme, jak je poznáme??
Během této doby bude výživový poradce povinen absolvovat pravidelné školení (semináře,
konference …) schválené AVP, které budou zaměřené na zvyšování odbornosti a
kvalifikovanosti v oboru. Budou za ně přidělovány body/kredity jako podmínka k přistoupení
ke zkoušce uchazeče k získání tzv. profesní kvalifikace (viz další bod). Po jejím úspěšném
složení udělí výživovému poradci, tzv. profesní kvalifikaci k provádění samostatné činnosti
ve výživovém poradenství, tj. výživový poradce bude moci až po složení této zkoušky
pracovat samostatně, tj. mít svoji vlastní poradnu, a bude moci dohlížet na další výživové
poradce se základním kurzem.

Komentár od [MD3]: Co když nebude chtít dělat přímo výživové
poradenství individuální ale pracovat se skupinou jako lektor nebo
psát články nebo dělat kurzy vaření… jak se to bude započítávat do
praxe? Takové lidi totiž také potřebujeme.

Pozn.: Co když nebude chtít dělat přímo výživové poradenství individuální ale
pracovat se skupinou jako lektor nebo psát články nebo dělat kurzy vaření… jak se to
bude započítávat do praxe? Takové lidi totiž také potřebujeme.
Potom bude následovat období praxe samostatného kvalifikovaného výživového poradce
3 roky, tj. minimálně 2.000 hodin. Během této doby je VS povinen sbírat potřebný počet
kreditů na akcích a školeních pořádaných či garantovaných AVP v rámci celoživotního
vzdělávání a zvyšování odbornosti, jak je tomu u ostatních oborů zdravotnického zaměření.
Po uplynutí této doby se může poradce stát lektorem v rámci dalšího vzdělávání, případně
se stát tzv. autorizovanou osobou.
Návrh č. 2
Vzdělávání výživových poradců bylo od počátku v r. 2004, kdy byla udělena první
rekvalifikační licence MŠMT ČR na vzdělávací kurzy Nutris, schváleno jako vzdělávání
nezdravotnického směru v rámci tzv. volné živnosti. V tomto směru byly meziresortní
komisí udělovány licence dalším pořadatelům kurzů.
Zvyšování kvalifikace výživových poradců s cílem získání profesní vyspělosti ve výživovém
poradenství (nezdravotnického směru) zůstane nezávislé na státním tzv. rekvalifikačním
systému kurzů, tj. ministerská komise by podle zákona schvalovala náplň kurzu jen tehdy,
pokud kurz slouží k získání tzv. rekvalifikace (nezaměstnaných), tj. jako v současnosti.
Proces dalšího vzdělávání výživových poradců by měla řídit výhradně odborná organizace
výživových poradců, tj. AVP, která bude celý proces k získání profesní kvalifikace výživových
poradců koordinovat jako jediná. Zodpovědnost za práci výživových poradců bude mít
jejich Aliance, a ne stát jako u tzv. zdravotnických profesí.
Absolvování základního kurzu výživového poradce by automaticky neopravňovalo držitele
certifikátu k výkonu samostatné činnosti výživového poradce a k zahájení samostatné

Komentár od [MD4]: Celkově se mi druhý návrh zdá lepší a
reálnější na realizaci

poradenské praxe. K profesionálnímu vykonávání této činnosti je třeba získat profesní
akreditaci udělenou Aliancí výživových poradců, kterou dotyčný získá na základě
vzdělávání v rámci dalších seminářů a kurzů, vypsaných a garantovaných AVP, k získání
potřebného (předem stanoveného) množství bodů/kreditů. Tím se zajistí průběžné tzv.
celoživotní vzdělávání poradce s komplexní náplní a bude mít významný kvalitativní dopad
na práci poradců. Podmínky vykonávání praxe „pod dozorem “ stanoví AVP, aby
nedocházelo k „nekalým“ a napadnutelným praktikám v rozporu s odborně-etickým kodexem
Aliance. Tzv. profesní zkoušky budou skládány před komisí jmenovanou výborem AVP
složením zkušebního testu a zkušebního pohovoru. Budou opravňovat k výkonu samostatné
poradenské činnosti, a to nejdříve po jednom roce předepsaného kreditového vzdělávání a
poradenské praxe pod průběžným dozorem a kontrolou.
Pozn.: Celkově se mi druhý návrh zdá lepší a reálnější na realizaci

Příloha č. 3: Písemné diskusní vyjádření dalších nepřítomných členů
Monika Kříčková (člen AVP)
Je to z větší části návrh číslo 2, ovšem zajímá mě, zda poradce může navštěvovat i jiné
vzdělávací kurzy, které nejsou pod záštitou AVP, aby dostával kredity pro vykonávání
profese
Ing. Lenka Širlová (člen AVP)
Četla jsem si návrhy (dvě varianty doživotního vzdělávání výživových poradců), které se
budou projednávat na valné hromadě.
Trochu mě zarazilo, že na kurzu Nutris, který jsem absolvovala v únoru/2016 se hovořilo o
tom, jak začít podnikat v oboru, co dělat, praktické rady, instrukce, atd. Zařídila jsem se
podle toho a otevírám si živnost (nyní od května). Vzdělávám se, jak můžu, nyní
samostudiem a chystám si koupit on-line půlroční kurz nutričního poradce, aby mě to pudilo
dennodenně se vzdělávat.
Nejprve však musím vydělat nějaké finance, protože investice do dosavadního vzdělávání
byla pro mě, jako matku od dvou dětí, trošku náročnější.
Mám tedy dotaz: schválí-li VH AVP, že poradce než začne samostatně pracovat, musí splnit
spoustu podmínek, praxi pod dohledem, další vzdělávání atd., co to znamená pro mě? Budu
muset odstoupit z AVP, pokud tyto podmínky nesplním? Nebudu moci smět podnikat jako
poradce pro výživu? Jak to hodláte prakticky uskutečnit? Já osobně jsem velmi stála o to,
pracovat v poradně Světa zdraví a absolvovat kurz byla první z mnoha podmínek, leč
majitelka firmy po sérii testů (výsledek: uspěl), které jsem absolvovala, přestala se mnou
komunikovat a ani nevysvětlila důvod. Pustila jsem se do toho na vlastní pěst, neboť výživa a
stravování je téma, které mě provází celý život.
Budu tedy vděčná za informaci, co pro mě rozhodnutí AVP ať bude jaké bude, znamená v
praxi.

Petra Martečíková (člen AVP)
Posílám své vyjádření na základě výzvy na FB.
Více souhlasím s návrhem č. 2

Komentár od [MD5]: Jak toto zajistíme?

Lea Vršecká (člen AVP)
Osobně se z hlediska smysluplnosti přikláním k návrhu č. 2.
Pokud bych teoreticky uvažovala o návrhu č. 1, tak jedině z dovodu vyšší kredibility
výživových poradco mezi lékaři a dalšími odborníky zdravotnického zaměření.
Osobně se ale domnívám, že v případě návrhu č. 1 by tak šlo spíš o zásah a regulaci státu,
nikoliv o cíle, které AVP dlouhodobě sleduje.

