
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:  (všeobecný lekár, zdravotnícke zariadenie)          

Názov:      ______________________________________________ 

Sídlo:      ______________________________________________ 

IČO:      ______________________________________________ 

Evidenčné číslo posudku:   ______________________________________________ 

Lekárska preventívna prehliadka:  VSTUPNÁ      PERIODICKÁ    MIMORIADNÁ   VÝSTUPNÁ 

 

LEKÁRSKY   POSUDOK 

o zdravotnej spôsobilosti na prácu  
v zmysle náležitosti zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Údaje o zamestnávateľovi: 

Obchodné meno:      ______________________________________________ 

Sídlo:       ______________________________________________ 

IČO:      _______________ 

Údaje o zamestnancovi: 

Meno a priezvisko:    ______________________________________________ 

Dátum narodenia:    ______________________________________________ 

Trvalý pobyt:     ______________________________________________ 

Osobné číslo: *)    ______________________________________________ 

Pracovisko:      ______________________________________________ 

 

Profesia - pracovné zaradenie - posudzovaná práca: 

 

__________________________________________________________________________________ 

Kategória práce pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Práca podľa osobitných predpisov: *) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Záver: 

a) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce*)  

 

b) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením*)  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(uviesť pracovné operácie, ktoré nemôže vykonávať alebo zdraviu škodlivé faktory práce a pracovného prostredia, ktorým nemôže byť 

vystavený a časové obmedzenie) 

 

c) Dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce*) 

 

 
______________________________________________ 
Odtlačok pečiatky s uvedením špecializácie lekára  a podpis lekára  
vykonávajúceho lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu ku práci 
 

Dátum:     ______________________________________________ 
 
*) nehodiace sa prečiarknite 
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Žiadosť o vykonanie lekárskej preventívnej prehliadky v súvislosti s prácou 

VSTUPNÁ  PERIODICKÁ  MIMORIADNÁ  VÝSTUPNÁ 

 

Údaje o zamestnávateľovi: 

Obchodné meno:      ______________________________________________ 

Sídlo:       ______________________________________________ 

IČO:      ______________________________________________ 

 

Údaje o zamestnancovi: 

Meno a priezvisko:    ______________________________________________ 

Dátum narodenia:    ______________________________________________ 

Pracovné zaradenie:    ______________________________________________ 

 

 

  

 

      ______________________________________________ 

              Odtlačok pečiatky a podpis zamestnávateľa 

 

Podpis zamestnanca:    ______________________________________________ 

 

Dátum:     ______________________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poučenie zamestnanca 
Ak sa zamestnanec, fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, alebo fyzická osoba, ktorá sa uchádza o zamestnanie, 

domnieva, že posúdenie jej zdravotnej spôsobilosti na prácu je nesprávne, môže písomne požiadať o preskúmanie lekárskeho posudku o zdravotnej 

spôsobilosti na prácu lekára, ktorý lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f (zák. NR SR. č. 355/2007 Z.z.) vydal; lekár je 

povinný najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti písomne informovať žiadateľa o spôsobe jej vybavenia. 

 
 
 
*) nehodiace sa prečiarknite 
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Sticky Note
Tento list slúži ako pomôcka nie je nutné ho používať
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