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Úvod 

Slovensko má dlhodobo problém s nadmerným pitím jeho obyvateľov 
a následne veľkým počtom dopravných nehôd, ktoré spôsobujú opití vodiči. 
Policajné zdroje uvádzajú, že v roku 2010 evidovali približne 6000 vodičov, 
ktorým zistili viac ako jedno promile alkoholu. Jazda pod vplyvom alkoholu 
činí približne 9 % všetkých priestupkov. Podľa policajných štatistík je ročne 
okolo 2000 dopravných nehôd zavinených vedením vozidla pod vplyvom al
koholu. V roku 2010 bolo pri týchto nehodách 26 osôb usmrtených. 

Od novembra minulého roka je jazda pod vplyvom alkoholu nad jedno 
promile alebo odmietnutie vyšetrenia na jeho zistenie trestným činom. No 
napriek tomu v decembri 2011 polícia zistila 498 pripadov jazdy pod vply
vom alkoholu, z ktorých celkovo 155 vodičov spôsobilo nehodu. Zomrel pri 
tom jeden človek, ťažko sa zranilo 14 ľudí a s ľahkými zraneniami vyviazlo 
41 osôb. 

Riziko dopravných nehôd stúpa so zvyšujúcou sa hladinou alkoholu v kr
vi. Relatívne riziko prudko stúpa už od 0,6 promile a pri 1,0-1,2 promile do-
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sahuje 90-percentnú pravdepodobnosť. Alkohol totiž ovplyvňuje priamo 
a negatívne schopnosti aj toho najlepšieho vodiča: 

- v strate sebakontroly - vodič má pocit, že jazdí bezpečne, hoci opak je 
pravdou 

- v prejavoch impulzívneho a riskantného správania najmä u mladých 
vodičov 

- vo výrazne predÍženom reakčnom čase 
- v zhoršenej koordinácii pohybov s následnou stratou kontroly nad vo-

zidlom 
- podstatným zúžením zorného poľa vodiča a rozmazaným videním 
Toto všetko môže mať s vysokou pravdepodobnosťou za následok do

pravnú nehodu, pri ktorej ohrozí nielen seba, ale aj priateľov, či rodinu vo 
vlastnom aute a ostatných nevinných účastníkov cestnej premávky. 

Vodič nesmie (§ 4 ods. 2 Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke): 
- požiť počas vedenia vozidla alkohol alebo inú návykovú látku 
- viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej 

látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho 
organizme 

- viesť vozidlo po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť 
viesť vozidlo 

- viesť vozidlo, ak jeho schopnosť viesť vozidlo je znížená najmä úrazom, 
chorobou, nevoľnosťou alebo únavou 

- odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá nespÍňa podmienky na vedenie 
vozidla ustanovené týmto zákonom, osobe, ktorá je pod vplyvom alkoholu 
alebo inej návykovej látky, alebo osobe, ktorej schopnosť viesť vozidlo je 
inak znížená 

Policajt môže v zmysle svojich oprávnení (§ 69 ods. 1 písm. d) zákona 
o cestnej premávke) vyzvať vodiča, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ov
plyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou, alebo liekmi, ktoré môžu 
znížiť jeho schopnosť bezpečne viesť vozidlo. 

Vyšetrenie na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných návykových 
látok sa vykonáva v zmysle § 5 zákona NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane 
pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protial
koholických záchytných izieb dychovou skúškou prístrojom, ktorým sa určí 
objemové percento alkoholu v krvi. 

Ak sa osoba odmietne podrobiť takému vyšetreniu, možno na požiadanie 
vykonať lekárske vyšetrenie odberom a vyšetrením krvi alebo iného biolo
gického materiálu. Ak osoba odmieta takéto lekárske vyšetrenie, stupeň 
opilosti určí lekár podľa medicínskych klinických príznakov. 
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Prítomnosť iných návykových látok v organizme sa zisťuje lekárskym 
vyšetrením. Lekárske vyšetrenie sa vykonáva v zdravotníckych zariade
niach. Náklady na lekárske vyšetrenie uhradí ten, kto o takéto vyšetrenie 
požiadal. V prípade pozitívneho výsledku lekárskeho vyšetrenia je osoba po
vinná uhradiť tomu, kto o vyšetrenie požiadal, skutočne vynaložené fi
nančné prostriedky spojené s takýmto vyšetrením. 

Prevádzkovateľ vozidla nesmie zveriť vedenie vozidla osobe, ktorá je pod 
vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. 

Porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je: 
- jazda pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky 
- odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo 

inej návykovej látky 
Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí 

ten, kto: 
1. sa ako vodič vozidla odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia 

alkoholu alebo inej návykovej látky, hoci by také vyšetrenie nebolo spojené 
s nebezpečenstvom pre jeho zdravie 

2. ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodklad
ne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej lát
ky po nehode v čase, keby to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo 
počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mie
ste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezod
kladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení do
pravnej nehody 

3. vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové 
vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu 

4. ako vodič počas vedenia vozidla požije inú návykovú látku alebo vedie 
vozidlo v takom čase po jej požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia 
návyková látka ešte nachádza v jeho organizme 

5. ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v ta
kom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia alkohol 
ešte nachádza v jeho organizme 

Za priestupky uvedené v bodoch 1, 2 sa uloží pokuta od 300 € do 1300 € 
a zákaz činnosti od jedného roku do piatich rokov. Za priestupky uvedené 
v bodoch 3 a 4 možno uložiť pokutu od 200 € do 1000 € a zákaz činnosti do 
piatich rokov. Za priestupok uvedený v bode 5 možno uložiť pokutu od 150€ 
do 800 € a zákaz činnosti do troch rokov. 

V blokovom konaní ako aj v rozkaznom konaní možno za uvedené prie
stupky uložiť pokutu do 650 €. 
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Trestnoprávna zodpovednosť 

Podľa Trestného zákona, kto inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, po
trestá sa odňatím slobody až na tri roky (ide o trestný čin usmrtenia). Od
ňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak v súvis
losti so svojím zamestnaním, povolaním, postavením alebo funkciou alebo 
ako vodič dopravného prostriedku spôsobí v stave vylučujúcom spôsobilosť 
vykonávať takú činnosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, inému 
z nedbanlivosti smrť. 

Návykovou látkou sa rozumie alkohol, omamné látky, psychotropné 
látky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo 
jeho ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti, alebo sociálne správanie. 

Trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky sa dopustí ten, 
kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom 
návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohro
ziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku: 

- hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch 
odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin pre
pustený 

- hoci bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky v pred
chádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý 

- alebo spôsobil čo aj z nedbanlivosti inému ublíženie na zdraví alebo 
väčšiu škodu na cudzom majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden 
rok 

Nový zákon je prísnejší na vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu ale
bo iných omamných látok. Kým doteraz im za to hrozila pokuta a dočasné 
odobratie vodičského preukazu maximálne na päť rokov, odteraz už ide 
o trestný čin, za ktorý hrozí rok väzenia až doživotný zákaz šoférovania. 
Stačí na to vypiť pred jazdou približne tri veľké pivá, čo je jedno promile al
koholu v krvi. Pri následnom nafúkaní hrozí odňatie vodičského preukazu, 
v krajnom prípade až na desať rokov. Pri opakovaní priestupku sa trest na
vyše stupňuje podľa zásady "trikrát a dosť", čo znamená pri treťom prie
stupku doživotné odobratie vodičského preukazu. 

V zistenom prípade polícia zadrží vodičské oprávnenie a odošle vodiča 
k psychiatrovi na preskúmanie zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu 
k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva. Ak psychiater 
závislosť zistí, informuje dopravný inšpektorát o výsledku, čo má za násle
dok zákaz vedenia motorového vozidla a to na dobu minimálne 1 rok pri ab
stinencii verifikovanej pravidelnými psychiatrickými kontrolami. Ak psy
chiater pri preskúmaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislosti od al-
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koholu, inej návykovej látky alebo liečiv závislosť nezistí, vodič je odoslaný 
k posudzujúcemu psychológovi za účelom absolvovania odborného pora
denstva. Náklady spojené s lekárskym vyšetrením ako aj samotné odborné 
poradenstvo hradí vodič. 

Vodičské oprávnenie odoberú vodičovi aj vtedy, ak v priebehu posledných 
piatich rokov dvakrát porušil pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu 
alebo inej návykovej látky alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na ich zi
stenie. V tejto situácii nebude stačiť absolvovať len autoškolu so skúškami, 
bez psychiatrického vyšetrenia na závislosť od alkoholu alebo drog a bez 
psychologických sedení sa k vodičskému preukazu nedostane. 

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Z. z. č. 361/2011, 
ktorou sa mení a doptňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
č. 9/2009 Z. Z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 31b po
jednáva o Doklade o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu 
k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva a doklade o po
drobení sa odbornému poradenstvu (k § 91 ods. 9 zákona): 

(1) Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k zá
vislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva vydáva lekár so špe
cializáciou v špecializačnom odbore psychiatria (ďalej len "psychiater") oso
be, ktorá sa podrobila preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťa
hu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva. 

(2) Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k zá
vislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva obsahuje: 

a) meno, priezvisko a adresu (sídlo) psychiatra (aj vo forme odtlačku pe
čiatky, ak obsahuje požadované údaje) 

b) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej 
osoby 

c) zameranie odborného vyšetrenia 
d) odporúčanie rozhodnúť o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťa

hu k závislosti od alkoholu alebo inej návykovej látky alebo liečiva alebo od
porúčanie rozhodnúť o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu 

e) miesto a dátum vyhotovenia 
D odtlačok pečiatky a podpis psychiatra 
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(3) Vzor dokladu podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 7a. Za prílohu č. 7 
sa vkladá príloha č. 7a, ktorá znie: "Príloha č. 7a k vyhláške č. 9/2009 Z. z. 

DOKLAD O PRESKÚMANÍ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI OSOBITNE 
VO VZŤAHU K ZÁVISLOSTI OD ALKOHOLU, INEJ NÁVYKOVEJ LÁTKY 
ALEBO LIEČIVA 

Meno, adresa (sídlo) psychiatra (aj vo forme odtlačku pečiatky, ak táto 
obsahuje požadované údaje): 

Posudzovaná osoba: 

Meno: 

Priezvisko: 

Dátum narodenia alebo rodné číslo: 

Odborné vyšetrenie posudzovanej osoby bolo zamerané na zistenie jej 
závislosti od: 

a) alkoholu * 
b) inej návykovej látky * 
c) liečiva * 

Na základe odborného vyšetrenia odporúčam: 

1. preskúmať zdravotnú spôsobilosť osobitne vo vzťahu k závislosti od: 

a) alkoholu * 
b) inej návykovej látky * 
c) liečiva * 
2. rozhodnúť o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu 

Miesto a dátum vyhotovenia dokladu: 

odtlačok pečiatky a podpis psychiatra 

* Nehodiace sa prečiarknite. 
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K vyššie uvedenému dokladu, ktorý spolu s ostatnými náležitosťami pos
kytujeme aj v Psychiatrickej ambulancii OLÚP, n. o., Predná Hora, uvádza
me aj aktualizovaný cenník poskytovaných služieb v OLÚP, n.o., Predná 
Hora, platný od 1. 6. 2012: 

- Prvé komplexné psychiatrické vyšetrenie pacienta 
- Psychologické vyšetrenie pacienta 
(psychodiagnostika závislosti) 

- Odber krvi zo žily 
-GMT 
-AST 
-ALT 
-INR 
- Iné markery (CDT, etylglukuronid, fosfatidyletanol) 
- Krvný obraz 
- Vyšetrenie jednej drogy, rýchlotest 
- Vyšetrenie anti - HCVXprotilátky 

26,60€ 

33,20 € 

1,59 € 
0,60€ 
0,60€ 
0,60€ 
0,95€ 

20,00€ 
1,19 € 
4,98€ 
4,48€ 

Po dobrých skúsenostiach z iných krajín EÚ, ako je napríklad Nemecko 
alebo Rakúsko, kde poradenstvo pre vodičov znížilo recidívu zo 40 % bez po
radenstva pod 8 % s poradenstvom, zaviedla Slovenská republika povinné 
poradenstvo pre vodičov. 

Podľa Zákona č. 361/2011 Z. z. ustanovila vyhláška Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky z 12. októbra 2011 zákon, ktorý stanovuje nasledujúce 
podmienky tohto poradenstva. 

§ 31a Odborné poradenstvo (k § 91 ods. 8 zákona) 

(1) Odborné poradenstvo je profesionálna odborná činnosť zameraná na 
osobu, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia moto
rového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, 
prípadne na osobu, ktorej taká povinnosť vyplýva zo zákona. Odborné pora
denstvo má viesť k zodpovednému a bezpečnému správaniu takej osoby ako 
účastníka cestnej premávky. 

(2) Odborné poradenstvo, ktorému sa osoba podrobuje, vykonáva počas 
celého trvania rovnaký posudzujúci psychológ. 
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(3) Osoba, ktorá sa podrobuje odbornému poradenstvu, môže zmeniť po
sudzujúceho psychológa iba z dôvodu čerpania materskej alebo rodičovskej 
dovolenky posudzujúcim psychológom, dlhodobej pracovnej neschopnosti po
sudzujúceho psychológa, pozastavenia alebo ukončenia odbornej praxe po
sudzujúceho psychológa alebo úmrtia posudzujúceho psychológa. 

(4) Odborné poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí 
a individuálneho výstupného rozhovoru. Jedno skupinové stretnutie trvá 
tri hodiny, pričom jedna hodina trvá 45 až 60 minút. Interval, v ktorom sa 
jednotlivé skupinové stretnutia realizujú, je najmen~ 7 a najviac 14 kalen
dárnych dní. Individuálny výstupný rozhovor trvá najviac jednu hodinu 
a musí sa absolvovať najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa posledného 
skupinového stretnutia. 

(5) Skupinového stretnutia sa môže zúčastniť v jednej skupine najviac 12 
osôb, ktoré sa podrobujú odbornému poradenstvu. 

(6) Ak sa osoba zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť skupinového 
stretnutia, posudzujúci psychológ určí dátum, čas a miesto náhradného sku
pinového stretnutia. Závažnosť dôvodov posudzuje posudzujúci psychológ, 
pričom náhradné skupinové stretnutie možno určiť len raz počas odborného 
poradenstva. 

(7) Podmienkou na vystavenie dokladu o podrobení sa odbornému pora
denstvu je absolvovanie všetkých skupinových stretnutí s aktívnou účasťou 
a absolvovanie individuálneho výstupného rozhovoru. 

(8) Osobe, ktorá sa nedostaví na všetky skupinové stretnutia v čase urče
nom posudzujúcim psychológom, posudzujúci psychológ nevystaví doklad 
o podrobení sa odbornému poradenstvu. 

(9) Osobe, ktorá sa dostaví na skupinové stretnutie alebo individuálny 
výstupný rozhovor pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, 
nebude povolená účasť na skupinovom stretnutí alebo individuálnom 
výstupnom rozhovore a posudzujúci psychológ jej nevystaví doklad o podro
bení sa odbornému poradenstvu. 
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Rozsah a obsah odborného poradenstva spracovaného a poskytovaného 
v OLÚP, n.o., na Prednej Hore (príloha č. 13a k vyhláške č. 9/2009 Z. z.) 

I. Odborné poradenstvo so zameraním na alkohol 

1. stretnutie 

Predstavenie psychológa, zákonná úprava odborného poradenstva, pravidlá 
odborného poradenstva, organizačné pokyny, administratíva, zoznámenie sa 
v rámci skupiny. 
Očakávania a obavy účastníkov skupiny, opis okolností porušenia pravidiel 
cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu z hľadiska 
samotných účastníkov skupiny, štatistika nehodovosti, somatické, psychické, 
sociálne a právne dôsledky dopravnej nehody. 
Vysvetlenie modelu "učenie - správanie - zvyky", zhodnotenie prvých dojmov 
účastníkmi odborného poradenstva, zadanie domácej úlohy. 

2. stretnutie 

Analýza okolností porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení 
pod vplyvom alkoholu účastníkmi odborného poradenstva, skupinová diskusia. 
Analýza motívov porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení 
pod vplyvom alkoholu účastníkmi odborného poradenstva, vodičská anamnéza. 
Somatické, psychické, sociálne a právne dôsledky porušenia pravidiel cestnej 
premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu konkrétnym 
účastníkom odborného poradenstva, možné následky pretrvávajúceho správania. 

3. stretnutie 

Pôsobenie alkoholu na fyziologickej, kognitívnej a behaviorálnej úrovni, analýza 
motívov pitia jednotlivých účastníkov odborného poradenstva, rola alkoholu 
v spoločnosti a skupinové procesy. 
Koncentrácia alkoholu v krvi, problematika zvyškového alkoholu, odhadová 
výpočtová formulka podľa Widmarka. 
Narušenie dopravného správania pod vplyvom alkoholu, nebezpečenstvá a riziká 
v cestnej premávke. 

4. stretnutie 

Požívanie, zneužívanie, závislosť od alkoholu, stratégie odmietnutia alkoholu, 
konkrétne techniky odmietnutia alkoholu. 
Sebaobraz a ako ma vnímajú druhí vzhľadom na aktuálnu situáciu, individuálne 
zvyklosti pri pití alkoholu, kognitívne preštruktúrovanie, situácie s vysokým 
rizikom recidív~. 
Priestor na doplňajúce otázky, témy, pripomienky a podobne; vyhodnotenie 
očakávaní a obáv, vzájomná spätná väzba účastníkov skupiny a posudzujúceho 
psychológa. 

Výstupný individuálny rozhovor 

Prínos odborného poradenstva pre účastníka a jeho využitie pri vedení 
motorového vozidla v cestnej premávke, vyhodnotenie aktivity účastníka, 
vystavenie dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu. 
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II. Odborné poradenstvo so zameraním na iné návykové látky a liečivá 

1. stretnutie 

Predstavenie psychológa, zákonná úprava odborného poradenstva, pravidlá 
odborného poradenstva, organizačné pokyny, administratíva, zoznámenie sa 
v rámci skupiny. 
Očakávania a obavy účastníkov skupiny, opis okolností porušenia pravidiel 
cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom inej návykovej látky 
alebo liečiva z hľadiska samotných účastníkov skupiny, štatistika nehodovosti, 
somatické, psychické, sociálne a právne dôsledky dopravnej nehody. 
Vysvetlenie modelu "učenie - správanie - zvyky", zhodnotenie prvých dojmov 
účastníkmi odborného poradenstva, zadanie domácej úlohy. 

2. stretnutie 

Analýza okolností porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení 
pod vplyvom inej návykovej látky alebo liečiva účastníkmi odborného 
poradenstva, skupinová diskusia. 
Analýza motívov porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení 
pod vplyvom inej návykovej látky alebo liečiva účastníkmi odborného 
poradenstva, vodičská anamnéza. 
Somatické, psychické, sociálne a právne dôsledky porušenia pravidiel cestnej 
premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom inej návykovej látky alebo liečiva 
konkrétnym účastníkom odborného poradenstva, možné následky 
pretrvávajúceho správania. 

3. stretnutie 

Rozdelenie iných návykových látok a liečiv a ich pôsobenie na fyziologickej, 
kognitívnej a behaviorálnej úrovni, analýza motívov požívania inej návykovej 
látky alebo liečiva jednotlivých účastníkov odborného poradenstva, rola inej 
návykovej látky alebo liečiva v spoločnosti a skupinové procesy. 
Narušenie dopravného správania pod vplyvom inej návykovej látky alebo liečiva, 
nebezpečenstvá a riziká v cestnej premávke. 

4. stretnutie 

Požívanie, zneužívanie, závislosť od inej návykovej látky alebo liečiva, stratégie 
odmietnutia inej návykovej látky alebo liečiva, konkrétne techniky odmietnutia 
inej návykovej látky alebo liečiva. 
Sebaobraz a ako ma vnímajú druhí vzhľadom na aktuálnu situáciu, individuálne 
zvyklosti pri požívaní inej návykovej látky alebo liečiva, kognitívne 
preštruktúrova9ie, situácie s vysokým rizikom recidívy. 
Priestor na doplňajúce otázky, témy, pripomienky a podobne; vyhodnotenie 
očakávaní a obáv, vzájomná spätná väzba účastníkov skupiny a posudzujúceho 
psychológa. 

Výstupný individuálny rozhovor 

Prínos odborného poradenstva pre účastníka a jeho využitie pri vedení 
motorového vozidla v cestnej premávke, vyhodnotenie aktivity účastníka, 
vystavenie dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu. 
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Príloha Č. 13b k vyhláške č. 9/2009 Z. z. 

DOKLAD O PODROBENÍ SA ODBORNÉMU PORADENSTVU 

Meno, adresa (sídlo) posudzujúceho psychológa (aj vo forme odtlačku pečiatky, 
ak táto obsahuje požadované údaje): 

Posudzovaná osoba: 

Meno: 

Priezvisko: 

Dátum narodenia alebo rodné číslo: 

Týmto potvrdzujem, že posudzovaná osoba absolvovala odborné 
poradenstvo podla § 91 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. 

Miesto a dátum vyhotovenia dokladu: 

Evidenčné číslo dokladu: 

odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa 

Vyššie uvedený doklad spolu s ostatnými náležitosťami sa vystaví v Psy
chiatrickej ambulancii OLÚP, n. o., Predná Hora. 

Aktualizovaný cenník poskytovaných služieb OLÚP n. o. Predná Hora. 
platný od 1. 6. 2012: 

- Odborné poradenstvo súhrnne oo oo oo oo .. 240 € 
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