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Čo robiť ak nesúhlasíte so záverom lekárskeho posudku z PLP (preventívna 

lekárska prehliadka) vo vzťahu k práci: 

 
 

Ak nesúhlasíte so záverom lekárskeho posudku, môžete využiť ustanovenia §30g Zákona     

č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov 

a požiadať o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu. 

 

Znenie § 30g 

 Opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu 

 
(1) 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 vydal; lekár je povinný najneskôr do 30 dní 

od doručenia žiadosti písomne informovať žiadateľa o spôsobe jej vybavenia. 

 
(2) Ak lekár lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nezmení, žiadateľ 

môže písomne požiadať o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
34f

) ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú 

starostlivosť
37b

) v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici, ktorú 

vykonávajú lekári s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných 

činností v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo alebo špecializačnom odbore 

klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia. 

 
(3) Žiadateľ musí o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu požiadať 

prostredníctvom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý mu vydal pôvodný 

lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti podľa odseku 1 odošle žiadosť spolu so súvisiacou zdravotnou 

dokumentáciou poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú 

zdravotnú starostlivosť v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici podľa 

odseku 2 a ktorý má sídlo najbližšie k miestu pracoviska žiadateľa. 

 
(4) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú 

starostlivosť v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici podľa odseku 2, na 

účel opätovného posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu, ak je to potrebné, požiada 

zamestnávateľa a pracovnú zdravotnú službu, ak je ustanovená, o poskytnutie 

potrebných dokladov o vykonávanej práci a pracovných podmienkach zamestnanca a 

výsledky hodnotenia zdravotných rizík. 
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(5) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú 

starostlivosť v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici podľa odseku 2, do 

30 dní od doručenia žiadosti záver lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na 

prácu buď potvrdí, alebo ak bola zdravotná spôsobilosť na prácu posúdená nesprávne, 

vydá nový lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f, ak ide o 

zložité posúdenie, lehota sa predlžuje o ďalších 30 dní; nový lekársky posudok o 

zdravotnej spôsobilosti na prácu doručí žiadateľovi a kópiu lekárskeho posudku o 

zdravotnej spôsobilosti na prácu doručí zamestnávateľovi a lekárovi, ktorý pôvodný 

lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu vydal. 

 
(6) Náklady v súvislosti s opätovným posúdením zdravotnej spôsobilosti na prácu 

uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú 

starostlivosť v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici podľa odseku 2, 

 
a) žiadateľ, ak sa záver pôvodného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na 

prácu potvrdí, 

 
b) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý posudzoval zdravotnú spôsobilosť na 

prácu podľa § 30f, ak sa záver pôvodného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti 

na prácu nepotvrdí. 

 
(7) Na úhradu nákladov podľa odseku 6 sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy 

upravujúce úhradu nákladov za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

 

 

 

 


