
  

ODBOR RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

 
Evid.č.            Dôverné! 

 

PSYCHOLOGICKÝ  POSUDOK 
/správa o psychickej pracovnej spôsobilosti/ 

 

R B   (bankový policajt NBS od r. 1993) 
---------------------------------------------------------------------------- 

Dátum narodenia: 2. 7. 1969    Dátum vyšetrenia: 13. a 24. 05. 2005 

Dôvod vyšetrenia: previerka psychickej spôsobilosti bankových policajtov realizovaná na 

základe pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 38 z 5. augusta 

2004 o požiadavkách na riadny výkon práce bankovej polície a o profile 

bankového policajta Národnej banky Slovenska.  

Účel vyše trenia: preventívne posúdenie schopností a vlastností potrebných k spoľahlivému  

a bezpečnému výkonu povolania „bankový policajt“. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Použité metódy: EOD-B, B-D-I, SPIDO-DOZ, ČDT, T.I:P:, FIRO-B, Technické porozumenie, 

Vizual memory, Vzťah k povolaniu, Inv. kocka, NOV- ALC, Priestorová orientácia, DISPOZITÍV – 

prístrojová skúška koordinácie a pohotovosti reakcií, osobná anamnéza, riadený rozhovor, pracovné 

hodnotenie. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

VÝSLEDKY: 
Úroveň všeobecných rozumových schopností menovaného sa pohybuje v pásme priemeru 

a zasahuje do pásma mierneho nadpriemeru. Priemernú úroveň dosahujú jeho pamäťové 

schopnosti. Má veľmi dobrú priestorovú predstavivosť. Technickým otázkam rozumie dostatočne. 

V prístrojovej skúške, zisťujúcej rýchlosť a správnosť reakcií na zložitejšie vizuálne a akustické 

podnety, ako i v časovom tlaku dosiahol celkovo výborný výsledok s dobrou kvalitou reakcií. 

Ide o emocionálne stabilný, z hľadiska štruktúry osobnosti predovšetkým psychicky vyrovnaný 

a pokojný typ. Neuropsychická konštitúcia posudzovaného je integrovaná a veľmi dobre odolná 

voči záťaži a stresu. Svojim temperamentovým založením sa radí k spoločensky orientovanému, 

sangvinickému typu. K veciam a udalostiam pristupuje optimisticky a s elánom. Situácie v živote 

obyčajne prijíma a rieši s jasným, maskulínnym nadhľadom, pridržiavajúc sa pritom stanovených 

zásad, a to aj napriek tomu, že je dosť citovo založený a  určité udalosti môže viac prežívať. Dokáže 

sa dobre ovládať a navonok si zachováva určitý profesionálny odstup. Je samostatný. Spolieha sa 

sám na seba a svoje schopnosti. Voči spôsobu kontroly môže mať niekedy výhrady. Veľmi nerád 

riskuje. Správa sa zodpovedne. Pri rozhodovaní dáva prednosť osvedčeným postupom a pravidlám. 

Neprejavuje mimoriadnu iniciatívu pri preberaní vedenia v skupine. V prípade potreby však dokáže 

prevziať zodpovednosť a rozhodnúť sa, ak je to v záujme zverenej práce. Dokáže ísť 

vytrvalo, cieľavedomo a bez sebapresadzovania svojím smerom. Nerád ustupuje, avšak nie je 

tvrdohlavý.  

 
________________________________________________________________________________________________________ 

Upozornenie:  Vyhotovovanie kópií tohto 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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          (Rf B) 

 

Zotrváva na osvedčených schémach správania a postojoch, môže sa preto ťažšie prispôsobiť 

meniacim podmienkam a neurčitým, nejednoznačným pravidlám. Svoj názor vie prejaviť – aj rázne 

a nahlas. Nebojí sa byť kritický alebo oponovať, avšak nie je pritom útočný. Berie ohľad na to, ako 

ho vnímajú iní ľudia, je rád, ak ho prijímajú medzi seba, no nie je to pre neho až také dôležité. 

Očakáva, že ostatní budú k nemu prirodzene tiež prechovávať priateľské vzťahy. On sám je pri 

nadväzovaní bližších, intímnych vzťahov oveľa obozretnejší. Všeobecne sa medzi ľuďmi cíti dobre, 

rád trávi čas v príjemnej spoločnosti. 

So svojou terajšou prácou a pracovnými podmienkami. Dôveruje spolupracovníkom i vedúcim 

a rovnako predpokladá, že aj oni dôverujú jemu. 

 

 

S ú h r n : 

V súhrne možno konštatovať, že výsledky psychologického posúdenia na výkon práce bankového 

policajta (uskutočnené pomocou štandardizovaných metód a v štandardných podmienkach) 

preukázali schopnosti a primerané vlastnosti, potrebné k spoľahlivému a bezpečnému 

vykonávanie zverenej pracovnej činnosti.  

 

ZÁVER: 

R  B   je z hľadiska pracovno-psychologických kritérií  s p ô s o b i l ý  na výkon funkcie 

bankového policajta v službách ústredia NBS. 

 

 
 

 
PhDr. Milan Kožiak 

hlavný metodik - psychológ 

Odbor riadenia ľudských zdrojov 

    28.máj 2005 

 
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.. 

 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. 

 

___________________________________________________________ 
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. 



PSYCHO PROFIL 

R          B 

 

slabé 

 

 

priemer 

 

 

 

mierny 

nadpriemer 

 

 

nadpriemer 

 

 

vysoký  

nadpriemer 

 

  Všeobecná inteligencia  x Xx   

 -logické a praktické myslenie, vecnosť úsudku  x Xx   

 -rýchlosť  a  pružnosť  myslenia  x Xx   
 - schopnosť jasne, presne zdôvodniť  

   a vysvetliť  konanie, rozhodnutie 
 x Xx   

 -  vizuálna a sluchová  pamäť  xX x   

  Výkonová  kapacita  xX x   

 -množstvo a kvalita práce  (osobné tempo) 
 xX x   

 - vytrvalosť,húževnatosť,cieľavedomosť  x Xx   

  Odolnosť  voči  stresu   xXx   

 -neuropsychická stabilita     xX x  

  integrita pracovného správania   xX x  

  Sociálna ostražitosť a prezieravosť   xXx   

 - predvídavosť   xXx   

  Sociabilita a komunikatívnosť   xXx   

 - kooperácia, schopnosť  pracovať v tíme   xXx   
 - schopnosť pružného prístupu v práci 

   a  k   ľuďom  
  xXx   

  Sebadôvera a sebaistota   xXx   

 - samostatnosť   xXx   

 - rozhodnosť   xXx   

  Zodpovednosť   xXx   

 - svedomitosť, dôslednosť     xXx   

 -sebakontrola, spoľahlivosť   xXx   

  Disciplinovanosť   xXx   

 - schopnosť rešpektovať pokyny   xXx   
 - schopnosť dodržiavať postup  a poriadok   

  xXx   

  Sociálna zrelosť    xXx   

 - realizmus   xXx   

 - kultivovanosť a tolerancia   xXx   

 - ašpiračná úroveň   xXx   

 Pohotovosť a postreh   x Xx  

 -vizuomotorická koordinácia    x  Xx  

 Rizikové správanie veľmi často často dosť často málokedy takmer nikdy 

 - agresivita,útočnosť, výbojnosť     xXx 

- negativizmus, priečnosť,opozičníctvo     xXx 

 - popudlivosť, hnevlivosť, srditosť     xXx 

 - dobrodružnosť     xXx 



 


