
Informovaný súhlas – respondent A 

 

Vážený/á respondent/-ka, 

 

pozývame Vás, aby ste sa zúčastnili výskumnej štúdie „Generácia Z – nové výzvy 

dospievania.“  Predtým, než sa rozhodnete, či sa výskumu zúčastníte, je dôležité, aby ste 

si pozorne prečítali nasledovné informácie. 

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. Pripravované online konzultácie s dospievajúcimi sú pre 

nás dôležitým nástrojom na vypočutie Vášho hlasu (názoru) a veríme, že nám umožní lepšie 

rozumieť čo a akým spôsobom prispieva k tomu ako sa cítite, ako dokážete rozvíjať 

a využívať svoj potenciál.  

V prvom kroku Vás poprosíme o vyplnenie krátkeho online dotazníka, v ktorom sa budeme 

pýtať na vek, pohlavie, typ školy, veľkosť sídla, spokojnosť so školou, spôsob ako trávite 

voľný čas. Potom Vám zašleme inštrukcie k účasti na konzultácii (dátum, čas, link na 

pripojenie, inštrukcie). Konzultácie budú prebiehať online v aplikácii ZOOM a budú 

moderované skúsenými odborníkmi, ktorí uvedú tému a budú Vás sprevádzať celou 

konzultáciou. Záznam z konzultácie bude anonymizovaný, teda vynechané budú všetky 

časti, ktoré by potencionálne mohli viesť k identifikácii účastníkov (napr. ak diskutujúci 

označí konkrétnu školu, alebo osobu).  

Vaša účasť na štúdii (vyplnenie dotazníka, účasť na konzultácii) je dobrovoľná a svoj 

súhlas s účasťou na štúdii môžete kedykoľvek odvolať (nezúčastniť sa, ohlásiť mailom, 

telefonicky). 

 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 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 stanovisko. Svoje stanovisko 

prosím vyjadrite zaškrtnutím odpovede v nasledujúcom dotazníku: 

 

http://www.hbscslovakia.com/


□ Prehlasujem, že mi boli poskytnuté všetky potrebné informácie o štúdii a SÚHLASÍM 

s vyplnením dotazníka, účasťou na online konzultácii a súhlasím so spracovaním osobných 

údajov. Zároveň súhlasím so záznamom konzultácie, jej prepisom a spracovaním  pre 

výskumné účely.  

□ Prehlasujem, že mi boli poskytnuté všetky potrebné informácie o štúdii a NESÚHLASÍM 

s vyplnením dotazníka a účasťou na online konzultácii.    

 

 

 

 

 

  



Informovaný súhlas – respondent B 

 

Vážená pani, vážený pán, 

 

Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o účasť na výskumnej štúdii „Generácia Z – nové 

výzvy dospievania.“, ktorej cieľom je identifikovať kľúčové formujúce vplyvy tejto generácie 

a identifikovať kľúčové výskumné otázky pre prípravu protokolu nadchádzajúcej vlny zberu 

údajov v rámci medzinárodnej štúdie HBSC. 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.  

Pripravované konzultácie so stakeholdermi sú pre nás dôležitým nástrojom na zozbieranie 

podnetov, informácii z prvej línie práce s dospievajúcimi, aby sme vedeli lepšie zacieliť 

výskum a priniesť zistenia potrebné pre zameranie stratégii, politík ale aj práce s mládežou.  

V prvom kroku Vás požiadame o vyplnenie krátkeho online dotazníka (demografické údaje, 

položky mapujúce oblasť, v ktorej pracujete, máte skúsenosti s touto generáciou), výber tém 

konzultácii, do ktorých sa chcete zapojiť a pridelíme Vám identitu (nick, avatara). Následne 

Vám zašleme inštrukcie k účasti na konzultácii (dátum, čas, link na pripojenie, inštrukcie). 

Konzultácie budú prebiehať online a budú moderované skúsenými odborníkmi, ktorí 

uvedú tému a budú Vás sprevádzať celou konzultáciou. Záznam z konzultácie bude 

anonymizovaný, teda vynechané budú všetky časti, ktoré by potencionálne mohli viesť 

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

Vaša účasť na štúdii (vyplnenie dotazníka, účasť na konzultácii) je dobrovoľná a svoj 

súhlas s účasťou na štúdii môžete kedykoľvek odvolať (nezúčastniť sa, ohlásiť mailom, 

telefonicky). 

 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 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 stanovisko. Svoje stanovisko 

prosím vyjadrite zaškrtnutím odpovede v nasledujúcom dotazníku: 

 

http://www.hbscslovakia.com/


□ Prehlasujem, že mi boli poskytnuté všetky potrebné informácie o štúdii a SÚHLASÍM 

s vyplnením dotazníka, účasťou na online konzultácii a súhlasím so spracovaním osobných 

údajov. Zároveň súhlasím so záznamom konzultácie, jej prepisom a spracovaním  pre 

výskumné účely.  

□ Prehlasujem, že mi boli poskytnuté všetky potrebné informácie o štúdii a NESÚHLASÍM 

s vyplnením dotazníka a účasťou na online konzultácii.    


