
Vyhlasovateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 
Názov OVS: Zdravotná a psychická spôsobilosť zamestnancov pri prevádzkovaní dráhy a dopravy 
na dráhe  
 

Zverejnenie odpovede na dopyt uchádzača  
 
 
Uchádzač 28.6.2017 položil vyhlasovateľovi otázku,  aký je predpokladaný počet lekárskych 
preventívnych prehliadok vstupných LP, periodických LP, mimoriadnych LP a konštatoval, že 
uvádzame iba predpokladaný počet na každý rok, ale nie druh prehliadky,  
 
Uchádzačovi sme poskytli dpoveď:  
 

1. Pre Vstupné LPP  a VP 
Vyhlasovateľ predpokladá, že počas obdobia trvania zmluvy sa uskutočnia nové kurzy pre vodičov 
trolejbusov, tzn. že vstupné lekárske preventívne prehliadky budú počas celého obdobia platnosti 
zmluvy  pre cca 18 vodičov.   
 

2. Pre Mimoriadne LPP a VP 
Pre účely tejto výzvy vyhlasovateľ nedokáže vopred určiť počet vodičov pre  mimoriadne 
lekárske preventívne prehliadky, pretože mimoriadne LPP sa podľa zákona o dráhach č. 
513/2009, § 33, ods. (4) vykonávajú vždy:  
 
„(4)  ...........po zavinení alebo spoluzavinení vážnej nehody alebo menšej nehody. Zamestnávateľ 
určí, či sa mimoriadna lekárska preventívna prehliadka a psychologické vyšetrenie vykoná po 
zavinení incidentu alebo pri podozrení zo zhoršenia zdravotného stavu zamestnanca, ktorý znižuje 
alebo inak obmedzuje spôsobilosť zamestnanca vykonávať pracovnú činnosť, alebo po prerušení 
práce presahujúcom šesť mesiacov. Ak zamestnanec bol pri výkone práce účastníkom 
traumatizujúcej udalosti, najmä priamym účastníkom vážnej nehody alebo mimoriadnej udalosti s 
následkom smrti, alebo vážneho zranenia ľudí, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť mu odbornú 
psychoterapeutickú starostlivosť.“ 
 
a podľa zákona o doprave na dráhach č. 514/2009, príloha č. 2, bod 3.1, tretí odstavec:  
 
„Zdravotná spôsobilosť sa posudzuje aj po každom pracovnom úraze alebo akejkoľvek dĺžke 
trvania pracovnej neschopnosti v dôsledku nehody alebo mimoriadnej udalosti, ktorej účastníkmi 
boli ľudia. Posudzujúci lekár zamestnávajúceho podniku môže rozhodnúť o vykonaní mimoriadneho 
lekárskeho vyšetrenia, najmä po práceneschopnosti dlhšej ako 30 dní. Zamestnávateľ musí požiadať 
lekára, aby posúdil zdravotnú spôsobilosť rušňovodiča, ak ho musel stiahnuť z výkonu práce z 
bezpečnostných dôvodov“ 
 

3. Pre Periodické LPP a VP platí počet osôb, uvedený vo výzve. 
 
.  
Z dôvodu transparentnosti a nediskriminácie ostatných možných uchádzačov zverejňujeme  otázku 
a našu odpoveď v sekcii Obchodné verejné súťaže na našej webovej stránke.   
  
V Žiline 29.6.2017  


