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Súhlas - Nesúhlas zákonného  zástupcu  žiaka  s pedagogicko- psychologickým vyšetrením 

 

Meno a priezvisko :............................................................................nar............................................. 

 

v :..........................................................................   bydliskom:............................................................................... 

 

Meno a priezvisko rodiča, zákonného zástupcu:     ................................................................................................. 

 

 

 

1. Súhlasím - Nesúhlasím s psychologickým vyšetrením môjho dieťaťa za účelom diagnostickej, 

intervenčnej, preventívnej, poradenskej starostlivosti alebo poradenstva pri voľbe povolania. Doba 

archivácie je minimálne 10 rokov. 

 

2. Súhlasím - Nesúhlasím v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 s evidovaním 

a spracovaním jeho osobných údajov za účelom poskytovania psychologickej starostlivosti môjmu 

dieťaťu. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zákonný zástupca dieťaťa bol riadne poučený o dôsledkoch jeho súhlasu. Zákonný zástupca dieťaťa môže podľa vyššieho 

uvedeného zákona vykonať zmeny v tomto tlačive len písomnou formou, s čím bol oboznámený.  

 

 

 

 

 

 
V ............................  dňa: ...........................                                    .......................................................... 

                                podpis rodiča (zákonného zástupcu)                       
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INFORMÁCIE O PSYCHOLOGICKEJ ČINNOSTI 

 

Psychologická diagnostika (psychologické vyšetrenie) neplnoletého klienta sa realizuje len s 

písomným súhlasom rodiča, alebo zákonného zástupcu. V prípade plnoletého klienta koná sa len s 

jeho súhlasom. Vyšetrenie trvá zvyčajne 2 až 4 hodiny (podľa potreby aj dlhšie) podľa charakteru 

problému. Obsahuje vyšetrenie schopností, osobnosti, záujmov, vedomostí, zručností, poprípade 

iných oblastí ovplyvňujúcich sociálny a psychický vývin a proces učenia.  

Informácie o výsledkoch vyšetrenia: Plnoletý klient alebo rodič/zákonný zástupca neplnoletého 

klienta sú o výsledkoch vyšetrenia informovaní v osobnom rozhovore. V prípade požiadania 

inštitúcie oprávnenej zo zákona, najčastejšie školy alebo školského zariadenia, poprípade lekára, sa 

vypracúva Správa zo psychologického vyšetrenia.  

Správa sa poskytuje zákonnému zástupcovi (alebo dospelému klientovi) a oprávnenej inštitúcii, 

ktorá o ňu žiada. Rodič/zákonný zástupca alebo plnoletý klient má právo oboznámiť sa s jej 

obsahom.  

 

Psychologické vyšetrenie je možné odmietnuť bez akýchkoľvek právnych dôsledkov. Jediným 

dôsledkom je, že nie je možné dieťa vyšetriť a na základe toho navrhnúť cielené riešenie 

vyskytujúcich sa problémov, nemožnosť poskytnúť efektívne poradenstvo, napr. o ďalšej 

profesijnej či študijnej orientácii, zaradenia do určitého typu štúdia, prípadne poskytnúť 

terapeutické, či reedukačné vedenie na odstránenie, alebo zmiernenie problémov a pod. v 

súlade s individuálnymi potrebami žiaka. Výhodou vyšetrenia je možnosť dôkladne sa zorientovať 

v štruktúre psychických vlastností klienta a identifikovať možné nežiaduce vplyvy, ako aj navrhnúť 

opatrenia na riešenie problému, alebo ďalších výchovných, či vzdelávacích postupov, či profesijnej, 

študijnej a kariérovej orientácie.  

 

Osobné údaje zisťované v rozsahu § 11, ods.(7) pís. a) b) školského zákona 245/2008 a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov - po novele č. 188/2015 Z.z.:  

O dieťati: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, 

národnosť, fyzické zdravie, duševné zdravie, mentálna úroveň vrátane výsledkov psychologickej 

diagnostiky.  

O rodičoch: identifikácia (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, telefónny 

kontakt). Všetky tieto údaje sú prísne dôverné, psychológ je povinný zachovávať mlčanlivosť o 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri svojej činnosti, a to aj po skončení pracovnoprávneho 

vzťahu v zariadení podľa zákona § 8 ods. (1), pís. c.) zákona č. 552/2003 o Výkone prác vo verejnom 

záujme, §3 zákona č. 199/1994 o Psychologickej činnosti, §18 zákona č. 428/2002 o Ochrane 

osobných údajov ako aj § 11 ods. (8) Školského zákona č. 245/2008.  

 

 

Údaje o psychickej identite a psychickej pracovnej spôsobilosti môže v zmysle § 8 ods. (5) 

zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov získavať a spracovávať len psychológ alebo ten, 

komu to umožňuje osobitný zákon – napr. školy a školské zariadenia v zmysle § 11, ods. (7) 

Školského zákona č. 245/2008.  

S týmito údajmi sa nakladá podľa uvedených zákonov a bez písomného súhlasu rodiča dieťaťa, alebo 

jeho zákonného zástupcu nebudú poskytnuté iným osobám a po uplynutí skartovacej lehoty, ktorá je 

podľa § 5, ods. (3), pís. b.) Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 326/2008 20 rokov, budú skartované 

a zničené                  


