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INFORMOVANÝ SÚHLAS PRE ÚČELY KARIÉRNEHO PORADENSTVA 
Informácie o kariérnom poradenstve a diagnostike 

Informovaný súhlas platí počas starostlivosti v CPPP a P Levoča 

► Cieľom diagnostiky žiaka pre účely kariérneho poradenstva je výber vhodného odboru štúdia na 
strednej/vysokej škole, zodpovedajúceho možnostiam a osobnostným predpokladom žiaka.  
► Diagnostika prebieha skupinovou formou (všetci žiaci v triede naraz vyplňujú testy) a realizuje sa len s 
písomným súhlasom zákonného zástupcu; v prípade plnoletého žiaka sa realizuje len s jeho súhlasom.  
► Diagnostikou sa zisťujú profesijné záujmy a profesijná vyhranenosť žiaka, štruktúra inteligencie a štruktúra 
osobnosti, individuálny intelektový potenciál (intelektové predpoklady pre dané štúdium/povolanie). Po 
vyhodnotení testov a dotazníkov je pre každého žiaka vyhotovený profil osobnej kariéry. 
► Diagnostiku žiaka je možné odmietnuť bez akýchkoľvek právnych následkov. Jediným následkom je 
nemožnosť poskytnúť žiakovi  poradenstvo pri výbere, pre neho vhodnej, ďalšej vzdelávacej cesty. 
► Na testovanie sa používajú diagnostické nástroje, tzv. psychologické testy – test štruktúry inteligencie ISA, 
osobnostné testy, dotazník hierarchie záujmov. Pre objektívne posúdenie možností a predpokladov žiaka pre 
potreby ďalšieho štúdia, sú výsledky diagnostík porovnávané so vzdelávacími výsledkami. 
► Osobné údaje o žiakovi sú zisťované v rozsahu § 11, ods. (7), pís. a) školského zákona 245/2008 Z. z. 
v platnom znení. 
► Všetky tieto údaje sú prísne dôverné, odborný zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o 
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri svojej činnosti a to aj po skončení pracovného pomeru podľa § 8 ods. 
(1), pís. c.) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme, psychológ aj podľa § 3 zákona č. 
199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov, ďalej podľa § 18 zákona č. 428/2002 
Z. z. o ochrane osobných údajov ako aj podľa § 11 ods. (8) zákona č. 245/2008 Z. z 
► Údaje o psychickej identite a psychickej pracovnej spôsobilosti môže v zmysle § 8 ods. (5) zákona č. 
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov spracovávať len psychológ alebo ten, komu to umožňuje osobitný 
zákon – napr. školy a školské zariadenia v zmysle § 11, ods. (7) zákona č. 245/2008 Z. z. 
► Tieto údaje sú spracovávané podľa uvedených zákonov a bez písomného súhlasu zákonného zástupcu 
žiaka/plnoletého žiaka nebudú poskytnuté neoprávneným osobám. Po uplynutí skartovacej lehoty, ktorá je 
podľa § 5, ods. (3), pís. b.) Vyhlášky MŠ SR č. 326/2008 20 rokov od posledného poskytnutia starostlivosti, budú 
skartované a zničené. 

 
 

 
Vyjadrenie zákonného zástupcu/plnoletého žiaka k diagnostike a k spracovaniu osobných údajov 

Nehodiace sa prosím preškrtnite: 
1. Po preštudovaní uvedených informácií súhlasím/nesúhlasím s diagnostikou mojej dcéry/môjho syna: 
 
.................................………………………………........................... narodeného : ...................... ………………………… 
 
bydlisko ……………………………………………………....................................... v zmysle § 2, pís. y) zákona č. 245/2008 Z. z. 
2. Súhlasím / nesúhlasím v zmysle § 11, ods. (7), písm. a), b) zákona č. 245/2008 Z. z. a v zmysle § 7 ods. 1,2 
zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov  so spracovaním 
osobných údajov svojho syna/svojej dcéry (dátum narodenia, rodné číslo, údajov  týkajúcich sa rodinnej 
anamnézy – vrátane sociálnych pomerov a zdravotného stavu dieťaťa – v zmysle § 9 uvedeného zákona) 
odbornými zamestnancami CPPP a P Levoča pre účely kariérneho poradenstva. 
 
 
Meno, priezvisko, podpis zákonného zástupcu/plnoletého žiaka:  
 
.............................................................................................................................................………..................……...... 
 
 
V ................................................................., dňa.................…………………………  

 
 


