
 

Žiadosť o vyšetrenie 

 

 

 

Dotknutá osoba – zákonný zástupca ............................................................................................ .............................. 

 

Dieťa/žiak/žiačka............................................................................... ................. nar.: ...............................................  

                                                              (meno, priezvisko)  

R č: ..............................................    ročník: MŠ, ZŠ, SŠ .......................................................................................... 

 

Adresa trvalého  bydliska...................................................................... .............PSČ:..................  
 

Tel.č.: .................................  email:................................. 

bude poskytnutá:  

psychologická starostlivosť:(dátum)          ...................... 

 

 

 

(podpis) ..........................................................  

špeciálno-pedagogická starostlivosť:(dátum) .................. (podpis)...........................................................  

logopedická starostlivosť:(dátum) .................................. (podpis)...........................................................  

  

sociálno-pedagogická starostlivosti:(dátum ) ................ 

 

iné: (dátum) ........................... 

(podpis) .......................................................... 

 

(podpis) .......................................................... 

 

 

Skupinové vyšetrenie:  

1.profesionálnej orientácie (dátum): .............................. 

 

2. školskej pripravenosti (dátum) .................................. 

 

3. logopedický skríning (dátum) ...................................        

 

4. za účelom zaradenia do športovej triedy   

    

(dátum) ............................. 

 

(podpis) .......................................................... 

(podpis) .......................................................... 

 (podpis) ......................................................... 

 

(podpis) .......................................................... 

 

Prehlasujem, že som bol oboznámený ako dotknutá osoba s informáciou o spracovaní osobných 

údajov Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Malackách, Martina 

Rázusa 30 (zverejnenými na www.cpppapma.sk, nástenke v priestoroch CPPPaP)  

 

 

Dátum: ..............................................................  Podpis: ................................................................... 

 

http://www.cpppapma.sk/


 

Súhlas dotknutej osoby 

v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

pre prevádzkovateľa: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Martina 

Rázusa 30, 901 01 Malacky, IČO: 31819478 

 

 

 

 

Ja, podpísaný (meno a priezvisko): ...................................................................................................... 

Bydlisko: .............................................................................................................................................. 

 

SÚHLASÍM:  

  

  

1. so zasielaním písomnej správy z vyšetrenia poštou 

 na adresu trvalého bydliska  

 na adresu školy dieťaťa  

 osobné prevzatie  

 

 

Môj súhlas je dobrovoľný
1
 a trvá počas obdobia návštevy CPPPaP menovaného žiaka. Zároveň som 

bol oboznámený so spracovaním osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a 

Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov.  

 

 

Dátum:    

 

 

 

 

_______________________________________                                  

     vlastnoručný podpis zákonného zástupcu  

 

 

 

 

 

_________________ 
1 V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním 

osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom 

na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. 

Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila. 

 


