
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti FO – podnikateľa, ktorý nezamestnáva iné FO (§ 30e ods. 3 a 6 zákona č. 355/2007 Z. z.) 

 

Pracovná zdravotná služba*) 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti*)                               Evidenčné číslo posudku: 

Názov: 

Sídlo: 

IČO: 
 

 
LEKÁRSKY   POSUDOK 

o zdravotnej spôsobilosti na prácu 
 

 

Údaje o fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý nezamestnáva iné fyzické osoby:  

Meno a priezvisko:  

Dátum narodenia: 

Miesto podnikania:  

Pracovisko: 

Profesia - pracovné zaradenie - posudzovaná práca:  

Faktory práce a pracovného prostredia: 

Kategória práce1 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*) 

 

 

 

 

 

Dátum: ............................      ..................................................................  
odtlačok pečiatky s uvedením špecializácie lekára a podpis 
lekára vykonávajúceho lekársku preventívnu  prehliadku vo 

vzťahu k práci 

 

 

 

 

 

 

 

*) nehodiace sa prečiarknite. 

                                            
1 § 31 ods. 1 až 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 



UPOZORNENIE: 

Tento lekársky posudok je pre FO – podnikateľa, ktorý nezamestnáva iné fyzické osoby, ktorý za účelom lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu 
k práci navštívi: 

- lekára so špecializáciou v špecializovanom odbore všeobecné lekárstvo a je zaradený do kategórie práce 1 alebo 2 
- alebo pracovnú zdravotnú službu, kde je lekár so špecializáciou v špecializovanom odbore pracovné lekárstvo a je zaradený do kategórie práce 1 

až 4 

Pomôcky: 

LPP vo vzťahu k práci sa vykonáva na základe údajov od zamestnávateľa: 
- Zaradenie do kategórie práce (I až IV) 
- Faktory pracovného prostredia 

Lekár na základe týchto údajov (pracovnej anamnézy) rozhodne o doplnkových (fakultatívnych) vyšetreniach. Požadované údaje je zamestnancovi 
zamestnávateľ povinný poskytnúť. Podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva o náplni lekárskych preventívnych prehliadok platí pre: 

Činnosť elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických 
zariadeniach elektrických 

Obligatórne vyšetrenie: 

- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy a údajov o vertigu a iných záchvatových stavoch, 
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií a orientačného neurologického vyšetrenia, 
- elektrokardiografické vyšetrenie, 
- očné vyšetrenie (vízus, farbocit, perimeter, šeroslepota), 
- laboratórne vyšetrenia - glykémia. 
 

Fakultatívne vyšetrenie: 

- kardiologické, psychologické vyšetrenie u príslušných špecialistov, 
- otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane audiometrického vyšetrenia a vyšetrenia vestibulárneho aparátu u príslušných špecialistov, 
- neurologické vyšetrenie vrátane EEG, 
- laboratórne vyšetrenia - krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW,  
- biochemický skríning (kreatinín v sére, ALT, GMT), 
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču. 

Činnosť revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických 

Obligatórne vyšetrenie: 

- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy a údajov o vertigu a iných záchvatových stavoch, 
- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií a orientačného neurologického vyšetrenia, 
- elektrokardiografické vyšetrenie, 
- laboratórne vyšetrenia - glykémia, 
- očné vyšetrenie (vízus, farbocit, perimeter, šeroslepota), 
- kvalitatívne chemické vyšetrenie moču. 
 
Fakultatívne vyšetrenie: 

- kardiologické, psychologické vyšetrenie u príslušných špecialistov, 
- otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane audiometrického vyšetrenia a vyšetrenia vestibulárneho aparátu u príslušných špecialistov, 
- neurologické vyšetrenie vrátane EEG, 
- laboratórne vyšetrenia - krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW,  
- biochemický skríning (kreatinín v sére, ALT, GMT). 

Kategórie práce 

1. práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia. 
2. práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a 

pracovného prostredia; nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia zahŕňa neočakávanú alebo nepredpokladanú reakciu 
organizmu, a to vo forme príznaku alebo odlišného znaku vrátane zmenených laboratórnych hodnôt, alebo zmenených funkčných schopností organizmu, v 
súvislosti s expozíciou danému faktoru práce a pracovného prostredia. Sú to 
a. práce, pri ktorých faktory práce a pracovného prostredia neprekračujú limity ustanovené osobitnými predpismi 
b. práce, pri ktorých je rizikový faktor práce ionizujúce žiarenie, ak stavebné, technické a organizačné opatrenia zaručujú, že ožiarenie zamestnancov ani pri 

dlhodobej expozícii neprekročí limity ožiarenia pracovníkov ustanovené osobitným predpisom 
3.  

a. práce, pri ktorých nie je expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia znížená technickými opatreniami na úroveň ustanoveného limitu 
a na zníženie rizika je potrebné vykonať organizačné opatrenia a iné špecifické ochranné opatrenia vrátane použitia osobných ochranných pracovných 
prostriedkov, 

b. práce, pri ktorých je expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia znížená technickými opatreniami na úroveň ustanoveného limitu, 
ale vzájomná kombinácia a pôsobenie faktorov práce a pracovného prostredia môžu poškodiť zdravie, 

c. práce, pri ktorých nie sú ustanovené limity, ale expozícia faktorom práce a pracovného prostredia môže u zamestnanca spôsobiť poškodenie zdravia, 
d. práce vykonávané v kontrolovanom pásme, pri ktorých vzhľadom na úroveň a premenlivosť radiačných parametrov je na obmedzenie ožiarenia 

pracovníkov na úroveň limitov ožiarenia nevyhnutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky a vykonávať dodatočné technické, organizačné 
alebo iné špecifické ochranné opatrenia. 

4. Do štvrtej kategórie sa len výnimočne na obmedzený čas, najviac na jeden rok, zaraďujú 
a. práce, pri ktorých nie je možné znížiť technickými alebo organizačnými opatreniami expozíciu zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia na 

úroveň ustanovených limitov, expozícia faktorom práce a pracovného prostredia prekračuje limity, zisťujú sa zdravotné zmeny zamestnancov vo vzťahu k 
pôsobiacim faktorom a je potrebné vykonať technické opatrenia a iné špecifické ochranné opatrenia vrátane použitia osobných ochranných pracovných 
prostriedkov, 

b. práce, ktoré podľa miery expozície jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia patria do tretej kategórie, ale vzájomná kombinácia faktorov 
práce a pracovného prostredia zvyšuje riziko poškodenia zdravia, 

c. práce vykonávané pri činnostiach vedúcich k ožiareniu, pri ktorých ožiarenie pracovníkov prekračuje limity ožiarenia a takéto ožiarenie kladne posúdil 
úrad verejného zdravotníctva 
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