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94. Príloha è. 8 znie:
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k vyhláke è. 9/2009 Z. z.

DOKLAD O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI VODIÈA/DOKLAD O PODMIENENEJ
ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI
I.
1. strana
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodièa/doklad o podmienenej
zdravotnej spôsobilosti
1.
2.
3.
4.
5. Menovaný bol posudzovaný
a) ako vodiè skupiny:
b) s nasledujúcim výsledkom:
1. spôsobilý bez obmedzenia na vedenie motorových vozidiel skupiny:

2. strana
2. nespôsobilý na vedenie motorových vozidiel skupiny:

3. spôsobilý s podmienkou na vedenie motorových vozidiel skupiny:

6.
7.
8.
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II.
Forma, obsah a spôsob vypåòania dokladu o zdravotnej spôsobilosti vodièa/dokladu
o podmienenej zdravotnej spôsobilosti
(1) Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodièa/doklad o podmienenej zdravotnej spôsobilosti má rozmer 86 mm ×
55 mm a vypåòa sa pod¾a predtlaèe:
1. meno, priezvisko, adresa (sídlo) posudzujúceho lekára (aj vo forme odtlaèku peèiatky, ak táto obsahuje poadované údaje),
2. meno a priezvisko posudzovanej osoby,
3. dátum narodenia alebo rodné èíslo posudzovanej osoby,
4. uvedú sa skupiny vodièských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om,
5.
a) skupina, do ktorej posudzovaná osoba patrí pod¾a § 29 ods. 1 vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov (ïalej len vyhláka),
b)
1.  2. posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodièského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om, na
ktoré sa vzahuje záver uvedený v tomto bode,
3.
posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodièského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om, na
ktoré sa vzahuje záver uvedený v tomto bode takým spôsobom, e uvedie prísluný kód (prípadne kódy)
pod¾a prílohy è. 9 k vyhláke, slovo pre a oznaèenie skupiny vodièského oprávnenia (napr. 5.01 pre C,
5.01, 6.01 pre C, CE); ak je zaznamenaný jeden kód pre viacero skupín, viaceré kódy pre jednu skupinu
alebo pre viacero skupín vodièského oprávnenia, kódy, skupiny vodièského oprávnenia sa oddelia èiarkami,
6. miesto a dátum vyhotovenia dokladu o zdravotnej spôsobilosti,
7. dátum uplynutia platnosti dokladu pod¾a § 31 vyhláky,
8. odtlaèok peèiatky a podpis posudzujúceho lekára.
(2) Ak v bode 5 písm. b) niektorý z bodov 1 a 3 nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci lekár tento
bod preèiarkne a preèiarknutie potvrdí svojím podpisom..

95. V prílohe è. 9 I. èasti C. ADMINISTRATÍVNE ZÁLEITOSTI sa slovo kategórie nahrádza slovom skupiny, slová C1 + E sa nahrádzajú slovami C1E
a slová D1 + E sa nahrádzajú slovami D1E.

96. V prílohe è. 9 I. èasti sa za harmonizovaný kód
95. vkladá harmonizovaný kód 96., ktorý znie:
96. Vodiè, ktorý absolvoval odborný výcvik alebo
zloil skúku zruèností a správania pod¾a § 76 ods. 7
zákona.

