
Informovaný súhlas – zákonný zástupca 

 

Vážená pani, vážený pán, 

 

Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o umožnenie účasti Vašej dcéry/ Vášho syna na 

výskumnej štúdii „Generácia Z – nové výzvy dospievania.“, ktorej cieľom je lepšie 

porozumieť formujúcim vplyvom tejto generácie v oblasti vzdelávania, osvojovania aktívneho 

životného štýlu a využívania online nástrojov a priestoru v ich každodennom živote. Výskum 

zdravého dospievania je kľúčovou témou nášho výskumného tímu a každé 4 roky prinášame 

aktuálne zistenia o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní školákov v ich sociálnom 

kontexte v podobe Národných správ ale aj iných materiálov, ktoré sú dostupné na stránke 

www.hbscslovakia.com  

Výskumná štúdia bude prebiehať formou online konzultácií. Konzultácie s dospievajúcimi 

sú pre nás dôležitým nástrojom na vypočutie ich hlasu (názoru) a porozumenie ich 

perspektívy, čo nám umožní posunúť poznanie v tejto oblasti a lepšie zacieliť nielen výskum, 

ale aj prácu s touto generáciou. Oslovení budú iba dospievajúcich, ktorých rodičia udelili 

súhlas s účasťou na konzultácii. Tých dospievajúcich, ktorí dostanú informáciu  o štúdii a 

budú súhlasiť, požiadame  o vyplnenie krátkeho online dotazníka a zaradíme ich na zoznam 

účastníkov konzultácii, z ktorého budeme vyberať účastníkov online konzultácii. Svoj súhlas 

s účasťou na konzultácii budú môcť kedykoľvek odvolať. Dotazník bude mapovať 

základné demografické údaje (vek, pohlavie, veľkosť sídla, typ školy, spokojnosť so školou, 

postoj k vzdelávaniu, frekvenciu fyzickej aktivity, účasť na organizovaných voľnočasových 

aktivitách, nadmerné využívanie internetu) pričom využijeme štandardné položky 

z predchádzajúcej HBSC štúdie. Online konzultácie budú prebiehať v určený čas v aplikácii 

ZOOM za prítomnosti skúsených odborníkov, ktorí budú štruktúrovať a facilitovať diskusiu 

a záznam z konzultácie bude prepísaný pre ďalšie analýzy. Prepis záznamu z diskusie 

bude anonymizovaný, vynechané budú všetky častí, ktoré by potencionálne mohli viesť 

k identifikácii účastníkov (napr. ak diskutujúci označí konkrétnu školu, alebo osobu). Všetky  

údaje poskytnuté účastníkmi výskumu budú anonymizované a budú podliehať 

príslušným nariadeniam o ochrane osobných údajov (nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z apríla 2016 o ochrane osobných fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov). Výpovede účastníkov 

výskumu budú použité iba na účely výskumu a nebudú poskytnuté tretím stranám.  

Budeme veľmi vďační, ak budete súhlasiť s účasťou Vašej dcéry/ Vášho syna na tejto štúdii. 

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na mailovej adrese: 

hbsc.genzer@upjs.sk, alebo telefonicky 00 421 55 234 3395 a až potom vyjadrite svoje 

http://www.hbscslovakia.com/


stanovisko. Svoje stanovisko prosím vyjadrite zaškrtnutím odpovede v nasledujúcom 

dotazníku: 

 

□ Prehlasujem, že som zákonným zástupcom uvedeného dieťaťa, boli mi poskytnuté všetky 

potrebné informácie o štúdii a DÁVAM SÚHLAS k účasti mojej dcéry/ môjho syna na tejto 

štúdii  a súhlasím so spracovaním osobných údajov. Zároveň súhlasím so záznamom 

konzultácie, jej prepisom a spracovaním  pre výskumné účely.  

□ Prehlasujem, že som zákonným zástupcom uvedeného dieťaťa, boli mi poskytnuté všetky 

potrebné informácie o štúdii a NEDÁVAM SÚHLAS k účasti mojej dcéry/ môjho syna na tejto 

štúdii. Napriek tomu, že nesúhlasíte s účasťou Vašej dcéry/ Vášho syna na štúdii, veľmi nám 

pomôže pri ďalšom plánovaní takýchto štúdii ak uvediete dôvody vedúce k tomuto 

rozhodnutiu: ......................................................... 

 


