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VEC: Žiadosť o možnosť realizácie projektu
Dobrý deň, vážený pán Kubeš,
dovoľujeme si Vás požiadať o spoluprácu v projekte, ktorý realizujeme. V rámci tohto projektu by sme radi
ponúkli ľuďom vo Vašej obci bezplatné testovanie pamäti a iných poznávacích funkcií.
Toto testovanie realizuje v rámci projektu „Štandardizácia neuropsychologickej batérie NEUROPSY“ Centrum
MEMORY, n.o. a Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Odborným
garantom a hlavným riešiteľom je prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. Projekt je schválený Etickou komisiou
Bratislavského samosprávneho kraja na základe rozhodnutia 07666/2016-HF zo dňa 18. 10. 2016.
Prečo ponúknuť Vašim občanom účasť na tomto výskume? Ide o jedinečnú možnosť zúčastniť sa komplexného
testovania pamäti, pozornosti, reči a iných poznávacích funkcií. Takéto testovanie je bežne u psychológa
spoplatnené, v rámci tohto výskumu je však bezplatné a účastníci získajú odmenu v hodnote 20 €.
Ako to prebieha? Testovanie trvá približne 90-120 minút. Prebieha súkromne v tichej miestnosti, kde je
zaškolený psychológ a testovaná osoba. Výsledky testovania sú archivované v anonymnej podobe. Veľmi radi
vycestujeme priamo k Vám, termín testovania je na vzájomnej dohode. Testovať budú zaškolené psychologičky
Centra MEMORY Mgr. Petra Brandoburová, PhD. a Mgr. Simona Krakovská.
Koho hľadáme: (1) Ľudí vo veku od 50 rokov, ktorí majú základné alebo stredoškolské vzdelanie bez maturity a
(2) ľudí vo veku nad 80 rokov bez ohľadu na počet rokov vzdelania.
Kde sa dozviete viac: Bližšie informácie sú zverejnené aj na webovej stránke www.neuropsybateria.sk. Môžete
nás samozrejme kontaktovať aj telefonicky na čísle 0944 533 966 a opýtať sa Mgr. Simony Krakovskej na
čokoľvek, čo vás zaujíma.
Úprimne veríme, že tento projekt zmení štandard diagnostikovania rôznych ochorení spojených s kognitívnym
deficitom na Slovensku. Vopred Vám ďakujeme za Váš čas a v prípade, ak sa rozhodnete s nami spolupracovať,
a využiť túto možnosť pre Vašich obyvateľov, tešíme sa aj na osobné stretnutie.
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