
 

           

VÁŽENÁ PANI RADITEĽKA, VÁŽENÝ PÁN RIADITEĽ,  

dovoľujeme si Vás úctivo osloviť so žiadosťou o spoluprácu.  

Je pre nás cťou, že už po tretikrát bola nášmu tímu zverená úloha zastrešovať na Slovensku medzinárodný 

výskum známy pod názvom HBSC. Viac informácii o štúdii nájdete na stránke www.hbscslovakia.com  

Slovensko sa tohto medzinárodného projektu známeho pod názvom HBSC zúčastňuje v 4-ročných intervaloch a to 

od roku 1993. V roku 2018 bude oslovených viac ako pol milióna školákov z viac ako 40 krajín Európy a Severnej 

Ameriky. Cieľom je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte a 

taktiež aj prehĺbiť porozumenie mechanizmov ovplyvňujúcich rozdiely a zmeny v zdraví a rizikovom správaní 

školákov. Tieto poznatky sú dôležité pre vypracovanie efektívnych programov podpory zdravia, vzdelávacích 

programov v oblasti zdravia a sledovania ich účinnosti, a to tak na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Viac 

informácii o štúdii nájdete na stránke www.hbscslovakia.com Rodičom i odbornej verejnosti je voľne dostupná 

Národná správa https://hbscslovakia.files.wordpress.com/2018/01/hbsc-narodna-sprava-2013_2014_final.pdf 

V súvislosti s realizáciou predmetného výskumu sa na Vás obraciame s prosbou o umožnenie zberu údajov na 

Vašej škole a to v piatom až deviatom ročníku druhého stupňa. Zber údajov bude realizovať výskumný 

pracovník a jeho vyškolení asistenti. Vyplnenie dotazníka trvá približne 45 minút, zber údajov o výške, váhe a 

telesnej zdatnosti zaberie približne rovnaký čas.  Údaje o zbere výšky, váhy a telesnej zdatnosti budú zbierané 

len na vybraných školách. Účasť žiakov je dobrovoľná a anonymná. Dovoľujeme si priložiť aj informovaný 

súhlas s účasťou dieťaťa pre rodičov.  

Vaša spolupráca a pozitívny prístup k účasti na predmetnej štúdii sú pre nás kľúčové, predstavujú základný 

element pre zmapovanie a následné zlepšenie zdravia mladých ľudí na Slovensku, čo je našim cieľom. 

Nesmierne si ju vážime. Ďakujeme.  

     V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na: 

S úctou a vďakou                                andrea.geckova@upjs.sk alebo hbscstudia2018@gmail.com  

Prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD.  

PI národného tímu pre HBSC štúdiu  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 


