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Dôverné!

PSYCHOLOGICKÝ POSUDOK
/správa o psychickej pracovnej spôsobilosti/

D. V.
---------------------------------------------Dátum narodenia: 3. 2. 6
Dátum vyšetrenia: 3. a 17. 10. 2003
Dôvod vyšetrenia: periodické overenie psychickej spôsobilosti vodičov osobných motorových
Účel vyšetrenia:

vozidiel v Národnej banke Slovenska, realizované na základe žiadosti
riaditeľa Hospodárskych služieb a vedúceho odd. správy a dopravy NBS.
preventívne posúdenie schopností a vlastností potrebných k spoľahlivému
a bezpečnému výkonu povolania vodiča osobného motorového vozidla.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Použité metódy: EOD-B, B-D-I, SPIDO-DOZ, ČDT, Army – ß, MA, FIRO-B, Bourdon T-68,
Technické porozumenie, Vizual memory, Vzťah k povolaniu, Inv. kocka, NOV- ALC,
DISPOZITÍV a VIEDENSKÁ DETERMINAČNÁ skúška - prístrojové testy koordinácie a
pohotovosti reakcií, osobná anamnéza, riadený rozhovor, pracovné hodnotenie.
______________________________________________________________________________________________________________________________

Z anamnézy: Po skončení gymnázia v roku 1975 začal študovať na ........... fakulte, ktorú neukončil
(absolvoval 10 semestrov). ZVS absolvoval v rokoch 1979-1980. Do roku 1994 pracoval ako referent, potom
ako vodič z povolania.. Vodičské oprávnenie skupiny „B“ vlastní od roku 1977. Celkove najazdil zhruba
500.000 km. Neuvádza, že by mal, počas svojej vodičskej praxe, nejakú (zavinenú alebo nezavinenú)
dopravnú nehodu. Cíti sa zdravý, nefajčí. Z alkoholických nápojov ako uvádza konzumuje pivo a víno..
Ženatý je od roku 1984, s manželkou vychovávajú tri deti ( ). Všetok voľný čas venuje stavbe rodinného
domu. V práci je celkovo spokojný. Chcel by zotrvať vo svojom doterajšom povolaní. Starosti a ťažkosti,
ktoré uviedol, ako „nie príliš vážne“ súvisia so stavbou rodinného domu.

VÝSLEDKY:
Na základe analýzy výsledkov psychologického posúdenia predpokladov pre výkon uvažovanej
práce (uskutočneného pomocou štandardizovaných metód a v štandardných podmienkach
posudzovania uchádzačov) možno konštatovať, že úroveň všeobecných rozumových schopností
menovaného je mierne nadpriemerná. Vo výkonových skúškach zameraných na oblasť pamäti,
koncentráciu pozornosti pri dlhodobej záťaži, dosiahol výsledky pohybujúce sa v pásme priemeru až
mierneho nadpriemeru. V uvedených oblastiach vodičských schopností neboli zistené nápadnejšie
nedostatky. Vážnejšie „zaváhanie“ sa však prejavilo v prístrojových skúškach vizuomotorickej
koordinácie pohybov a v správnosti reakcií na zložitejšie podnety a v časovej tiesni.
Temperamentové založenie osobnosti menovaného je vyhranené. Je to uzavretejší, menej spočenský
a na vonkajšie podnety citlivejší introvertný typ. Pre jeho správanie a prežívanie je v súčasnosti
príznačné širšie spektrum pocitov a prejavov typické pre vnímavých a senzitívnych jedincov,
s pohotovými, ale aj emocionálnejšími reakciami, - od melancholických až po „nervózne
impulzívne“. Tieto reakcie nemusia príčinne súvisieť s podnetmi, ktoré ich bezprostredne
vyvolávajú. Vzhľadom na uvedené možno v súčasnosti konštatovať zistenie zníženej
neuropsychickej stability, zdatnosti a odolnosti voči záťaži a stresu.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Upozornenie: Vyhotovovanie kópií tohoto posudku nie je v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov. Charakteristika uchádzača je hodnoverná len s originálnym podpisom psychológa.
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V jeho osobnostnom profile sa ďalej výraznejšie črtajú nasledovné vlastnosti a tendencie (sklony) v
správaní a prežívaní: precízna svedomitosť až pedantnosť, rezervovanosť, skepticizmus, úzkostlivá
snaha o cieľavedomé regulovanie svojho správania, ako mimovoľný spôsob vyrovnávania sa
s citlivo vnímanou neistotou reality (existenčnej, sociálnej a pod.).
Celkovo pôsobí vážnym, ustaraným a plachým dojmom. Napriek tomu, že pod vplyvom autority
inej osoby sa môže dostať do rozpakov a môže vtedy konať aj neisto, alebo unáhlene, je dosť
výrazne nezávislý na názoroch skupiny a obyčajne si ponecháva vlastný názor, i napriek odlišnému
názoru mnohých ľudí, alebo spomínanej autority. V takýchto situáciách nie je zvlášť obozretný ani
opatrný.
Hoci jeho povahe skôr vyhovuje pravidelný, pokojný a usporiadaný spôsob života vie riskovať
a dokáže príležitostne „pokúšať osud“. V štruktúre osobnostných rysov bol zistený výraznejší sklon
ku kritickému hodnoteniu ľudí a spoločnosti. Dôvodom môžu byť jeho hlbšie pocity zatrpklosti za
domnelé alebo skutočné krivdy. Tieto sa celkom zákonite môžu prejaviť raz ako skľúčenosť
a zádumčivosť, inokedy ako nedôverčivosť, negativizmus, alebo prchlivosť. V takomto rozpoložení
sa môže prejaviť popudlivo, mrzuto a hnevlivo. Zvyčajne pritom neprekročí mieru slušného
vyjadrovania. Môže však reagovať neprimerane impulzívne. V dôsledku týchto prejavov sa
následne obviňuje, čo umocňuje jeho pocity frustrácie a vyčerpania. Zistený sklon hľadať úľavu v
alkohole bol potvrdený priznaným občasným konzumovaním. Hoci táto miera spadá do rámca tzv.
„disciplinovaného“ pitia, je to varovný príznak, ktorý hrozí rizikom prerastenia do „pitia
problémového“, ktoré môže spôsobiť vážne komplikácie v práci i v rodinných vzťahoch.
Nadriadení hodnotia posudzovaného vodiča zväčša ako dobrého zamestnanca, ktorý si plní zadané
úlohy, v práci je samostatný, primerane zručný, má zmysel pre poriadok, je svedomitý a starostlivý.
Na strane druhej upozorňujú na niektoré jeho nedostatky. Napr. že je do určitej miery roztržitý,
neistý, k pracovným príkazom máva zbytočné výhrady, vyčítanie nedostatkov sa ho buď osobne
dotýka, alebo ich zľahčuje. Patrí medzi ne aj zistenie, že dodržiavanie zásad zdravej životosprávy sa
mu občas „podarí“ prekročiť. Ich porušenie sa objektívne zistilo i v práci za volantom, čo
vyvoláva pochybnosti o jeho stálej spôsobilosti k vedeniu motorového vozidla.

Súhrn:
Na základe súhrnu výsledkov psychologického posúdenia predpokladov na výkon práce vodiča
osobného motorového vozidla (uskutočneného pomocou štandardizovaných metód a v štandardných
podmienkach) možno konštatovať, že u posudzovaného boli potvrdené mentálne schopnosti,
ktoré sú potrebné na vykonávanie zverenej pracovnej činnosti. Celkový psychický stav
posudzovaného je však dosť neuspokojivý. Vyššie uvedené vlastnosti a sklony podmieňuje
zložitá situácia okolo výstavby rodinného domu. Je predpoklad, že táto situácia sa v dohľadnom
čase, po dokončení výstavby domu, zmení k lepšiemu. Jeho súčasné pracovné zaradenie navrhujeme
nemeniť, ale zároveň upozorňujeme na vážne riziká zisteného sklonu „hľadať úľavu v konzumácii
alkoholu“. Odporúčame nepreťažovať ho a dôverovať mu. Danú dôveru však zásadne vopred
podmieniť priebežnou kontrolou konzumácie alkoholu, pred alebo počas výkonu práce vodiča
a v prípade potvrdeného zistenia, dôsledne realizovať personálne opatrenia.
ZÁVER:
D. V. je z hľadiska dopravno- psychologických kritérií, spôsobilý s podmienkou na výkon práce
vodiča osobného motorového vozidla Jeho súčasné pracovné zaradenie je možné ponechať len pri
bezvýhradnej abstinencii konzumácie alkoholu pri výkone práce vodiča osobného motorového
vozidla v službách NBS. Následné preventívne posúdenie psychickej spôsobilosti odporúčame
realizovať o 1 rok.
PhDr. Milan Kožiak
hlavný metodik - psychológ
Odbor riadenia ľudských zdrojov
23. októbra 2003

___________________________________________________________
Upozornenie: Vyhotovovanie kópií tohoto materiálu nie je v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane
personálnych informácií. Charakteristika uchádzača je hodnoverná len s originálnym podpisom psychológa.
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Legislatívne a odborné podmienky legitimity vyšetrenia:
Psychologické vyšetrenie bolo vykonané:
 v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č.428/02 Z.z. a na základe povinnej
registrácie informačného systému NBS „Psychická pracovná spôsobilosť„ na Úrade na
ochranu osobných údajov SR (reg.č.249041),
 na základe „Osvedčenia o oprávnení vykonávať psychologickú činnosť“ vydaného podľa
zákona o psychologickej činnosti č. 199/94 Z.z. a certifikátu na používanie dopravno psychologických metodík,
 podľa Bezpečnostnej smernice informačného systému NBS „Psychická pracovná
spôsobilosť“, určujúcej postup realizácie, manipulácie s psychologickými posudkami
a možnosti odvolania dotknutých osôb.

Dostávate do rúk výsledok psychologického vyšetrenia, ktorý je dôverného charakteru a je určený len pre
služobnú potrebu NBS. Za prípadné zneužitie výsledku Ste plne zodpovedný.
Materiály z psychologického vyšetrenia sú uložené na psychologickom pracovisku Odboru riadenia
ľudských zdrojov NBS.

