
 
 
 
 

Kariérové poradenstvo pre základné školy ONLINE 

Voľba strednej školy je životným rozhodnutím. Ovplyvní nielen výber 
povolania, ale i štruktúru sociálnych kontaktov či kvalitu a rozsah 
vedomostí. 
Potrebujete sa bližšie oboznámiť s možnosťami ďalšieho štúdia na strednej 
škole? Chcete zhodnotiť zručnosti, schopnosti a vedomosti Vášho dieťaťa  
a na základe objektívnych dát mu pomôcť v rozhodovaní o tom, na akej 
strednej škole pokračovať vo vzdelávaní? Chcete objektívne zhodnotiť, aká 

je jeho perspektíva ďalšej voľby povolania či profesie? 
 
Aby sme Vám pomohli v rozhodovaní o voľbe ďalšieho vzdelávania, CPPPaP Žilina iniciovalo vytvorenie 
kariérového poradenstva online formou. Spolu s ďalšími odborníkmi v danej oblasti Vám ponúkame 
efektívny nástroj, ktorý zabezpečí, aby sa všetky dôležité informácie, ktoré vstupujú do procesu výberu 
strednej školy, zohľadnili do následných odporúčaní. 

Veríme, že kariérové poradenstvo online formou bude za týchto okolností vhodnou alternatívou ku 
štandardne poskytovanej starostlivosti, ktorú naše centrum realizuje prezenčnou formou. 

Všetky naše služby – celý proces diagnostiky a konzultácie k výsledkom testovania - sú bezplatné. 
 

Pre koho je kariérové poradenstvo vhodné? 

• Pre žiakov, ktorí sa nevedia rozhodnúť, na ktoré stredné školy si podajú prihlášku. 

• Pre žiakov, ktorí si už vybrali strednú školu, ale majú záujem o odbornú diagnostiku a poradenstvo 

s cieľom zistiť, či ich výber zodpovedá ich schopnostiam, motivácii a záujmom (či si zvolili tú správnu 

strednú školu). 

• Pre žiakov, ktorí sa chcú viac dozvedieť o svojich schopnostiach, zručnostiach a záujmoch. 

 

Ako bude prebiehať diagnostika a kariérové poradenstvo? 

• Diagnostika a poradenstvo bude prebiehať z pohodlia Vášho domova, príp. prostredníctvom 

počítača, ktorý si sami vyberiete. Podmienkou realizácie je pripojenie na internet. Nie je potrebné, 

aby bol v počítači nainštalovaný ďalší špeciálny program. Čas diagnostiky si môže žiak vybrať sám 

podľa svojich potrieb a možností, ale odporúčame doobedňajšie hodiny.  

• Termín: marec 2021 

• Diagnostika bude prebiehať v dvoch častiach: 

       1. časť – žiak vyplní anamnestický dotazník – link mu bude zaslaný na emailovú adresu spolu 

                      s pokynmi na testovanie. Vyplnenie dotazníka trvá približne 15 – 20 minút, 

       2. časť – online testovanie cez pridelený link, ktorý obdrží rodič na emailovú adresu. Na tento link  

                       sa žiak pripojí a vypracuje testovú batériu (zameriava sa na oblasť záujmov a profesijných 

                       preferencií, súčasťou je inteligenčný test a osobnostný dotazník). Online testovanie trvá 

                       približne 90 minút. 

• Konzultácie k výsledkom testovania a poradenstvo pri voľbe strednej školy s odborníkom budú 

prebiehať dištančnou formou (telefonicky alebo cez internetovú aplikáciu – spôsob si môže zvoliť 

sám rodič).  

• Bližšie informácie k testovaniu dostanú rodičia, ktorí prejavia záujem, na ich emailovú adresu.   



AK MÁTE ZÁUJEM:  

• Je potrebné vyplniť a podpísať priložený informovaný súhlas alebo si ho stiahnuť na našej webovej 

stránke:   

https://cpppapzilina.sk/karierove-poradenstvo-online/ 

 

• Vyplnený informovaný súhlas sa považuje za prejav záujmu, na základe čoho bude rodiča 

kontaktovať zodpovedný odborný zamestnanec nášho centra (z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby 

ste uviedli telefónne číslo a emailovú adresu v informovanom súhlase, aby sme Vás mohli spätne 

kontaktovať). 

• Vyplnený informovaný súhlas môžete poslať na adresu:  

       Mgr. Miroslava Slyšková, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a  prevencie Žilina, 

       Predmestská 1613/80, 010 01 Žilina 

• Informovaný súhlas odošlite najlepšie obratom, prípadne najneskôr do 15. 03. 2021. 

• Rodič, ktorý vyplní a odošle informovaný súhlas nás zatiaľ nemusí telefonicky kontaktovať, ak nemá 

žiadne ďalšie otázky.  

• V prípade otázok sme k dispozícii na t. č.: 0948 411 879 alebo 0948 044 167 v pracovných dňoch 

v čase od 8.00 hod do 15.30 hod.  

 

 

Ďakujeme za dôveru a želáme v tomto čase najmä zdravie, fyzickú a mentálnu pohodu a mnoho energie 

do ďalších dní, 

kolektív CPPPaP Žilina 

 

https://cpppapzilina.sk/karierove-poradenstvo-online/

