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Zdravotná spôsobilosť podľa §86 Z. z. 
Zdravotná spôsobilosť viesť motorové vozidlo: 
 1. Telesná schopnosť 
 2. Duševná schopnosť 
Zdravotná spôsobilosť sa posudzuje lekárskou prehliadkou, ktorú vykonáva 

lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých, 
    pre deti a dorast, 
    u podmienenej spôsobilosti aj príslušný odborný lekár 
 
Minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť  a podrobnosti jej 

posudzovania, vylúčenia  a podmienenia zdravotnej   spôsobilosti na 
vedenie motorového vozidla, ustanovuje všeobecne záväzný predpis 
Vyhláška č. 413/2010 , Príloha č. 5.  

 



Lekárskej prehliadke je povinný podrobiť sa: 
a. Žiadateľ, pri každom žiadaní o udelenie oprávnenia viesť 

motorové vozidlo akejkoľvek skupiny,  alebo podrobuje sa 
preskúmaniu   spôsobilosti na základe rozhodnutia 
príslušného orgánu 

b. Vodiči skupiny 2 podľa § 29 ods. 1, :  
Vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C, C+E, D, D+E, a 

podskupiny C1, C1+E, D1, D1+E.   
Vodiči, ktorý vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, 

poskytovatelia taxislužby,  poskytovanie zasielateľskej a 
poštovej služby. 

Pravidelne každých 5 rokov, a po dosiahnutí veku 65 rokov 
každé dva roky 

 



Zdravotná spôsobilosť na vedenie MV môže byť na základe 
zdravotného stavu osoby PODMIENENÁ 

   a. použitím zdravotnej pomôcky na vedenie MV 
   b. možnosťou viesť technicky upravené MV 
   c. pravidelným podrobovaním sa lekárskej prehliadke 
   d. inými obmedzeniami podľa záverov lekárskej prehliadky. 
(body a. a b. upravuje Príloha č.9 k vyhláške č.9/2009 Z. z.) 
 
Zmenu  zdravotnej spôsobilosti na vedenie MV,  je posudzujúci 

lekár povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo 
dňa vykonania lekárskej prehliadky oznámiť orgánu 
Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu 
posudzovanej osoby. 

 
 



Zbierka zákonov č. 9/2009 , Príloha 9  
Harmonizované kódy 
Vyjadrujú ďalšie podmienky pre vodiča, alebo úpravy 

motorového vozidla 
Použitie zdravotníckej pomôcky:   
a) 01.01-01.06 Korekcia a/alebo ochrana zraku. 
b) 02.01,02.02 Sluchové pomôcky(komunikačná pomoc) 
c) 03.01,03.02 Protézy/ortézy pre končatiny 
Iné obmedzenie možnosti viesť motorové vozidlo so zdravotných 

dôvodov:  
        05.01-05.08. Obmedzená platnosť: časová, ...km od miesta 

bydliska, v okruhu, jazda bez spolucestujúcich, bez 
prípojného vozidla, nepovolená jazda po diaľnici 

Technické úpravy vozidla:10.01...44.08 
 
 



Doklad o zdravotnej spôsobilosti obsahuje: 
 

a. meno, priezvisko, a adresu(sídlo) posudzujúceho lekára 
b. Meno, priezvisko, dátum narodenia, alebo rodné číslo 

posudzovanej osoby, 
c. Rozsah udeleného vodičského oprávnenia 
d. Skupiny a podskupiny vodičských oprávnení, o ktorých 

udelenie posudzovaná osoba žiada 
e. Zaradenia do skupiny podľa § 29 ods. 1.(skupinu 2) 
f. Závery lekárskej prehliadky (spôsobilý,nespôsobilý) 
g. Miesto a dátum vyhotovenia 
h. Dátum uplynutia platnosti 

 
 



Platnosť dokladu o zdravotnej 
spôsobilosti viesť motorové vozidlo 

upravuje: 
 

§ 86 ods. 2. písmeno c) zákona: dobu platnosti určuje posudzujúci 
lekár, najviac však jeden rok od dátumu vyhotovenia  (zdravotne 
podmienená spôsobilosť viesť MV – minimálne požiadavky na 
úroveň telesnej schopnosti viesť vozidlo - príloha č.5 k vyhláške 
413/2010 ) 

§ 89 ods. 2.zákona ,ods. 1 písm. b)   u vodiča, ktorý sa podrobuje 
preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, platnosť potvrdenia o výsledku 
lekárskej prehliadky, je jeden rok od dátumu vyhotovenia  

§ 87 ods. 3 a 5. Platnosť dokladu o zdravotnej spôsobilosti je päť rokov 
od dátumu vyhotovenia dokladu, ak je posudzovaná osoba staršia 
ako 65 rokov, je platnosť dokladu najviac dva roky  

vodiči patriaci do skupiny 2  
 



Náplň lekárskej prehliadky pri posudzovaní zdravotnej 
spôsobilosti na vedenie motorového vozidla. 

1. Upravuje  vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych 
preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci zo dňa 01.03.2010 

Časť 5.5. Vedenie motorových vozidiel 
Vstupná lekárska preventívna prehliadka: 
Základné vyšetrenia 
a. Anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy 
b. Kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií a 

orientačného neurologického vyšetrenia 
c. Očné vyšetrenie, vrátane perimetra 
d. Psychologické vyšetrenie špecialistom s certifikovanou pracovnou činnosťou v odbore 

dopravná psychológia 
e. Moč chemicky 
Doplnkové vyšetrenia: laboratórne vyšetrenie, ekg., ORL, neurologické psychiatrické, 

kardiologické, ergometria, audiometria ..... 
2. Podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 413/2010 Z. z. , § 29 odsek 4 

Predmetom lekárskej prehliadky   b) komplexné vyšetrenie vrátene orientačného 
vyšetrenia sluchu, zrakovej ostrosti, zorného poľa, rovnováhy a orientačného 
neurologického vyšetrenia  

 



Minimálne požiadavky na úroveň 
telesnej schopnosti na vedenie MV 

Upravuje Príloha č. 5 vyhláška MV SR č. 130/2010 Z. z. 
 ktorou sa  mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z. 
Predmetom lekárskej prehliadky je: posúdenie zdravotného stavu 

posudzovanej osoby so zameraním na choroby a poruchy, 
ktoré zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla 
podmieňujú, alebo vylučujú.  

V prípade, že u posudzovanej osoby existuje podozrenie na 
chorobu, alebo poruchu, ktorá by mohla zdravotnú spôsobilosť 
podmieniť, alebo vylúčiť, požiada posudzujúci lekár o odborné 
vyšetrenie. 

Odborným vyšetrením sa zisťuje splnenie minimálnych 
požiadaviek na vedenie motorového vozidla 

 



Minimálne požiadavky na úroveň telesnej schopnosti na 
vedenie motorových vozidiel u vodičov z povolania 

 
 

I.    Minimálne požiadavky na zrak 
II.   Minimálne požiadavky na sluch 
III.  Zdravotná spôsobilosť s obmedzenou pohyblivosťou 
IV.  Zdravotná spôsobilosť a choroby, chyby, alebo stavy kardiovaskulárneho 

systému 
V.   Diabetes mellitus a zdravotná spôsobilosť 
VI.  Zdravotná spôsobilosť a choroby, chyby, alebo stavy nervovej sústavy 
VII. Zdravotná spôsobilosť a duševné poruchy 
VIII. Zdravotná spôsobilosť a závislosť od alkoholu 
IX.  Zdravotná spôsobilosť a iné návykové látka 
X.   Zdravotná spôsobilosť a choroby, chyby a stavy spôsobené vážnou 

nedostatočnosťou činnosti obličiek 
XI.  Zdravotná spôsobilosť a stavy súvisiace s transplantáciou orgánu, alebo 

umelého implantátu. 
 



I. Minimálne požiadavky  na zrak 
Musí mať zrakovú ostrosť s hodnotou aspoň 0,8 na lepšom oku a 

aspoň 0,1 na horšom oku, a to aj v prípade použitia 
korekčných šošoviek 

Ak sa používa korekcia, na dosiahnutie hodnôt 0.8 a 0,1, 
minimálna ostrosť sa musí dosiahnuť použitím okuliarov 
(kontaktných šošoviek) so silou nepresahujúcou 8 dioptrií. 

Zdravotná spôsobilosť osoby patriacej do skupiny 2 je vylúčená, 
ak má diplopiu alebo poruchu citlivosti na kontrast 

Binokulárne horizontálne zorné pole najmenej 160stupňov s 
dostatočným rozsahom najmenej 70 stupňov  doľava a doprava 
a 30 stupňov smerom nadol a nahor. 

Obmedzenie zdravotnej spôsobilosti: Harmonizované kódy 
01.01-01.06(príloha č.9, vyhlášky 9/2009).  Časovo 
podmienená spôsobilosť 

 



II. Minimálne požiadavky na sluch. 
    choroby alebo stavy sluchu spôsobujúce také zdravotné komplikácie alebo 

odchýlky, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre premávku na pozemných 
komunikáciách 

Mimoriadna pozornosť sa venuje možnosti kompenzácie choroby alebo 
poruchy 

Harmonizované kódy. Časovo podmienená zdravotná spôsobilosť 
III. Zdravotná spôsobilosť osôb s obmedzenou 

pohyblivosťou 
Osoba s obmedzenou pohyblivosťou, môže byť zdravotne spôsobilá na 

vedenie  motorového vozidla len na základe stanoviska odborného lekára. 
Ak je to nevyhnutné, odborná spôsobilosť sa môže podmieniť používaním 
zdravotníckej pomôcky, alebo technickou úpravou vozidla, alebo 
pravidelnými lekárskymi odbornými prehliadkami 

Harmonizované kódy. Časovo obmedzená zdravotná spôsobilosť. 



IV. Zdravotná spôsobilosť a choroby, chyby 
alebo stavy kardiovaskulárneho systému 

Choroby, alebo chyby a stavy, ktoré sa môžu prejaviť náhlym zlyhaním KVS tak, že 
náhle zlyhajú cerebrálne funkcie vylučujú zdravotnú spôsobilosť osoby 

a. Vážna srdcová arytmia 
b. Angina pectoris 
c. Hypertenzia s ťažkým orgánovým poškodením.  
           U hypertenzie bez ťažkého orgánového poškodenia môže byť spôsobilosť 

podmienená povinnosťou podrobovať sa lekárskej prehliadke alebo podmienená 
podľa prílohy č. 9 Zbierky zákonov č. 9/2009 

d. Stavy po infarkte myokardu. ( po príhode vždy posudzuje odborný lekár),  
e. Stavy po cievnej mozgovej príhode s obmedzením fyzických a duševných 

funkcií 
f. Závažné ochorenie srdca a ciev s funkčným obmedzením NYHA III. stupňa, 

prekonanou synkopou 
g. Komplikovaný stav po implantácii defibrilárora a pri trvalej kardiostimulácii. 



Osobu trpiacu na chorobu, chybu alebo stavy 
kardiovaskulárneho systému, majúce ich 
ľahšiu formu, možno uznať za zdravotne 
spôsobilú na vedenie motorového vozidla len 
na základe odborného vyšetrenia a za 
podmienky, že sa pravidelne podrobuje 
lekárskej prehliadke zameranej na 
kardiovaskulárny systém a závery lekárskej 
prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú. 



V. Diabetes mellitus a zdravotná 
spôsobilosť 

 
Spôsobilosť na vedenie motorového vozidla u osôb s diabetes mellitus 

vylučuje: ťažká hypoglykémia (stav, keď je potrebná pomoc inej osoby) 
Opakovaná hypoglykémia(druhá ťažká hypoglykémia v priebehu 12mesiacov) 

Trpí syndrómom neuvedomenia si hypoglykemie. Monitoruje si glykémiu 
minimálne dva krát denne.  Sa taká osoba pravidelne nepodrobuje 
lekárskym kontrolám zameraným na kompenzáciu ochorenia 

 
Interval medzi jednotlivými lekárskymi prehliadkami u vodiča skupiny 2  
     a zároveň diabetika nesmie presiahnuť dobu dvoch rokov. 
 
Osoba patriaca do skupiny 2 a má diabetes mellitus vyžadujúci liečbu 

inzulínom, alebo inými liekmi, môže byť považovaná za zdravotne 
spôsobilú iba na základe stanoviska z odborného vyšetrenia 



VI. Zdravotná spôsobilosť a choroby, 
chyby alebo stavy nervovej sústavy 

Stavy vylučujúce spôsobilosť na vedenie motorového vozidla 
 Záchvatovité neurologické ochorenia spôsobujúce poruchy 

vedomia 
 Hyperkinézy a spasticity 
 Narkolepsia a kataplesia 
 Stavy po chirugických zákrokoch, ochoreniach nervového 

systému s trvalými bolesťami, poruchami pohybu a hlbokej 
citlivosti, stavy po zraneniach centrálneho a periférneho 
nervového systému s trvalými poruchami pohybu, citlivosti 
alebo trofickými zmenami 

 Epilepsia, alebo epileptické syndrómy počas desiatich rokov 
bez záchvatového obdobia po vysadení liečby. 



 
Choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, ktoré 

ovplyvňujú bezpečnosť premávky na pozemných 
komunikáciách, pri ktorých osobu patriacu do 
skupiny 2 možno uznať za zdravotne spôsobilú len na 
základe záverov odborného vyšetrenia a pod 
podmienkou, že sa táto osoba pravidelne podrobuje 
lekárskej prehliadke zameranej na choroby , chyby a 
stavy nervovej sústavy, pričom závery lekárskej 
prehliadky jej zdravotnú spôsobilosť nevylučujú 



Pri posudzovaní Epilepsie je nevyhnutné, aby sa stav, 
keď sa desať rokov nevyskytli ďalšie záchvaty, 
dosiahol bez proti-epileptických liekov.  

Posudzovaná osoba túto skutočnosť preukáže svojim 
čestným prehlásením 

V prípade akútnej príhody je súčasťou posúdenia 
zdravotného stavu vyšetrenie EEG a neurologické 
vyšetrenie 

Osobu patriacu do skupiny 2 nemožno uznať za 
zdravotne spôsobilú, ak bolo lekárskym vyšetrením 
preukázané riziko vzniku záchvatu viac ako 2 
percentá za 12 mesiacov 



VIII. Zdravotná spôsobilosť a závislosť od 
alkoholu 

 
Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla je vylúčená u osoby, 

ktorá je závislá od alkoholu, alebo nie schopná zdržať sa vedenia 
motorového vozidla pod vplyvom alkoholu 

 
Za zdravotne spôsobilú možno osobu patriacu do skupiny 2 uznať osobu, ktorá 

bola v minulosti závislá od alkoholu a len na základe záverov odborného 
vyšetrenia a za podmienky, že je nespochybniteľné, že dôsledne a trvale 
abstinuje po dobu aspoň 2 rokov, pravidelne sa podrobuje lekárskej 
prehliadke na závislosť od alkoholu 

Osobu patriacu do skupiny 2 , u ktorej boli zistené opakovane akútne 
intoxikácie v anamnéze, je možné uznať zdravotne spôsobilú na vedenie 
motorového vozidla len na základe odborného vyšetrenia zameraného na 
závislosť od alkoholu, a že sa pravidelne podrobuje takejto lekárskej 
prehliadke 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

        Ďakujem za pozornosť 
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