ŽIVOTOPIS

uchádzača do služobného pomeru k PZ
Dátum vyšetrenia:

Priezvisko, meno, titul:

Rodné číslo:

Bydlisko – adresa:

Pracovisko (škola) – povolanie:

Podrobný životopis umožní psychológovi, aby správne pochopil Vaše prejavy a objektívne zhodnotil Vaše výkony
pri psychologickom vyšetrení. Preto vo vlastnom záujme pravdivo uveďte v životopise všetky dôležité udalosti a okolnosti
z Vášho života.
Písomnosti, výpovede i výsledky psychologického vyšetrenia sú prísne dôverné a okrem psychológa nikto iný nesmie
do nich nahliadať. Môžete preto uviesť aj najdiskrétnejšie údaje bez obáv, že by ich mohol niekto nepovolaný zneužiť vo Váš
neprospech.
Na ďalších dvoch stranách je podrobná osnova životopisu, ktorá Vám pomôže rozpamätať sa a zabráni, aby ste zabudli
na niečo dôležité.
Životopis napíšte čitateľne, vlastnoručne a súvisle na prázdnu plochu vedľa osnovy. Ak Vám nevystačí
miesto, pokračujte na poslednej voľnej strane.
Životopis odovzdajte osobne len do rúk psychológa.

Odpovedzte stručne, ale výstižne na nasledujúce otázky:
Prečo sa uchádzate o služobný pomer k PZ?
Aké má byť Vaše pracovné zaradenie alebo funkcia?
Poznáte požiadavky, pracovné podmienky, riziká alebo nebezpečenstvá svojej budúcej práce?
Aké prednosti a dobré stránky má podľa Vás táto práca?
Aké nepríjemnosti alebo ťažkosti v nej očakávate?
Aké výhody očakávate v novom pracovnom zaradení?
Uveďte, ktoré schopnosti pre túto prácu máte?
Ktoré z Vašich povahových vlastností považujete za vhodné pre túto prácu?
Aké osobné nedostatky by Vám v tejto práci mohli robiť ťažkosti?
V prípade, že by ste z akýchkoľvek dôvodov nemohli byť zaradený do služobného pomeru k PZ, o ktoré iné povolanie by ste mali
záujem?
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Text životopisu píšte v súvislých vetách, heslovité odpovede nestačia!
DETSTVO - DOSPIEVANIE
Pôvod:
rodisko
prostredie, v ktorom ste vyrastali
Rodina:
rodičia, pestúni (zamestnanie)
vzájomný vzťah rodičov
vzťah medzi Vami a rodičmi
súrodenci, príbuzní
vzťahy v rodine
problémy v rodine
choroby v rodine
majetkové pomery
Výchova:
kde a kto Vás vychovával
prísnosť - voľnosť výchovy
prednosti výchovy
nedostatky výchovy
Školský vek - vzdelávanie:
navštevované školy
vzťah k učeniu, k učiteľom
prospech
obľúbené učebné predmety
neobľúbené predmety
Zvláštne zážitky v mladosti:
pozoruhodné príhody a dojmy
choroby, úrazy, duševné otrasy
ťažkosti pri dospievaní
úspechy v tomto veku
Príprava na povolanie:
vyučenie remeslu, prax
ukončené odborné vzdelanie
zvláštne kurzy a skúšky
študijné cesty, stáže
Zamestnanie:
prvé zamestnanie
zmeny povolania - príčiny
počiatočné ťažkosti
prvé pracovné úspechy
zvyšovanie kvalifikácie
Vojenská služba:
miesto ZVS, zaradenie, fukcie
vzťah k nadriadeným
zvyšovanie kvalifikácie
úspechy, ťažkosti
Záujmy v detstve a v dospievaní:

Pokračovanie životopisu:
SÚČASNOSŤ
Telesná a duševná spôsobilosť:
zdravotný stav (choroby)
telesné chyby
výživa, alkohol, fajčenie
skúsenosti s drogami
telesná sila a vytrvalosť
psychický stav
Povolanie a zamestnanie:
podnik, pracovisko, práca
pomery na pracovisku
vzťahy k spolupracovníkom
vzťahy k nadriadeným
platové zaradenie, zárobok
možnosti uplatnenia a rastu
pracovné úspechy, ocenenia
štúdium popri zamestnaní
Založenie vlastnej rodiny:
bydlisko, prostredie
manželstvo, deti
rodinný život – súlad, rozpory
choroby v rodine
hmotné pomery
sťahovanie
Život mimo povolania:
domácnosť
vedľajšie zamestnania
osobné záujmy a záľuby
voľný čas - hry, zábava, šport
priateľstvá, známosti
Záujem o kultúru:
obľúbené čítanie
časopisy a noviny
televízia, kino, divadlo, knihy
hudba, výtvarné umenie, tanec
Účasť vo verejnom živote:
funkcie vo verejnej správe
spoločenská angažovanosť
aktívna kultúrna činnosť
spoločenský život
Významnejšie životné udalosti:
mimoriadne životné úspechy
neúspechy, nehody
duševné otrasy, sklamania, krivdy
trestná činnosť, tresty, väzenie
Zameranie do budúcnosti:
plány, túžby, snahy, ciele:
rodinné, pracovné, spoločenské,
umelecké a iné
pokračujte na ďalšej strane

Doplnky a vysvetlenia k životopisu:

VYHLÁSENIE
(podpisuje sa v deň psychologického vyšetrenia na pokyn služobného psychológa)
Vyhlasujem, že psychologického vyšetrenia, ktorého cieľom je posúdenie duševnej spôsobilosti
na vykonávanie práce, o ktorú sa uchádzam, sa zúčastňujem dobrovoľne. Som oboznámený/-á
s účelom psychologického vyšetrenia a archiváciou dokumentácie z psychologického vyšetrenia
v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Som
informovaný/á, že služobný psychológ má na jeho vyhodnotenie desať pracovných dní.
Vyhlasujem, že som bezprostredne pred psychologickým vyšetrením nevykonal/-a nočnú službu,
neprekonal/-a som vážnejšiu zdravotnú indispozíciu (nevoľnosť, záchvat, mdloby a iné), ani som nezažil/-a
ťažší psychický otras. Som vyspatý/-á a nie som pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky.
V dôsledku cestovania sa necítim vyčerpaný/-á ani inak unavený/-á. Som natoľko fyzicky zdravý/-á
a psychicky vyrovnaný/-á, že som schopný/-á sústrediť sa na absolvovanie psychologického vyšetrenia.
Som si vedomý/-á svojej zodpovednosti za pravdivosť všetkých údajov odovzdaných na
spracovanie.

Dátum: .......................................

Vlastnoručný podpis: .......................................

