ŽIADOSŤ
(príloha k prihláške )
o posúdenie zdravotnej spôsobilosti uchádzača o prijatie na štúdium študijného
programu Bezpečnostnoprávna ochrana osob a majetku na Akadémii PZ v Bratislave
Meno a priezvisko uchádzača o štúdium
Dátum a miesto narodenia
Bydlisko

Žiadam o lekársku prehliadku na účel posúdenia mojej zdravotnej spôsobilosti na
štúdium študijného programu Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku na Akadémii
Policajného zboru.
Dátum: ___________________

Podpis: ____________________

___________________________________________________________________________
LEKÁRSKY POSUDOK
zdravotnej spôsobilosti uchádzača o prijatie na štúdium študijného programu
Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku na Akadémii PZ v Bratislave
MENO A PRIEZVISKO POSUDZUJÚCEHO LEKÁRA:
___________________________________________________________________________
NÁZOV ALEBO OBCHODNÉ MENO POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI:
___________________________________________________________________________
MIESTO PREVÁDZKOVANIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA/SÍDLO
POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI:
___________________________________________________________________________
Menovaný _______________________________________________ je / nie je zdravotne
spôsobilý1 na štúdium študijného programu Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku na
Akadémii Policajného zboru v Bratislave a jeho zdravotný stav mu dovoľuje / nedovoľuje
absolvovať previerky fyzickej zdatnosti v rámci prijímacieho konania.

Odtlačok pečiatky, dátum a podpis posudzujúceho lekára
1Pri

posudzovaní je potrebné brať do úvahy kontraindikácie zdravotnej spôsobilosti uchádzača o prijatie na štúdium
študijného programu Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku na Akadémii Policajného zboru v Bratislave,
uvedené v prílohe tejto žiadosti o lekársky posudok.

Príloha lekárskeho posudku

KONTRAINDIKÁCIE
zdravotnej spôsobilosti uchádzača o prijatie na štúdium študijného
programu Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
na Akadémii Policajného zboru v Bratislave


















Duševné poruchy a poruchy správania
Organické duševné poruchy vrátane symptomatických.
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok.
Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi.
Paranoidná, disociálna a emočne nestabilná porucha osobnosti a ďalšie poruchy
osobnosti uvedené v Medzinárodnej klasifikácii chorôb pod číslom diagnózy F60 až
F69.
Ťažšie formy afektívnych porúch.
Zrak
Zníženie zrakovej ostrosti na lepšom oku alebo zdravom oku pod 6/6 (s korekciou).
Zúženie zorného poľa o viac ako 20 stupňov alebo prítomnosť skotómov do 30
stupňov na lepšom oku alebo zdravom oku.
Porucha farbocitu v zmysle protanopie alebo deuteranopie.
Sluch
Zníženie sluchovej ostrosti na každom uchu – pri členenom šepote – menej ako 2 m.
Zníženie sluchovej ostrosti na jednom uchu – pri členenom šepote – na jednom uchu
menej ako 2 m, na druhom uchu menej ako 3 m.
Nervové choroby
Epilepsia.
Narkolepsia.
Všetky neurologické ochorenia s takým stupňom poruchy zdravia, ktorý znemožňuje
absolvovať výcvik v streľbe – napríklad Parkinsonova choroba, skleróza multiplex.
Poruchy rovnováhy.
Choroby pohybového aparátu
Ťažšie poruchy lokomočného aparátu spojené s obmedzením hybnosti takého rozsahu,
že môžu byť prekážkou pre absolvovanie streleckého výcviku a výcviku telesnej
zdatnosti.



Cukrovka
Opakované výskyty kómy a iných stavov, ktoré obmedzujú zdravotnú spôsobilosť a
psychickú spôsobilosť.





Srdcocievne choroby
Vrodené srdcové chyby vyžadujúce dispenzarizáciu.
Závažné poruchy srdcového rytmu.
ICHS.
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Artériová hypertenzia tretie štádium ESC/IHS.
Artériová hypertenzia druhé štádium ESC/IHS s vysokým pridaným rizikom a veľmi
vysokým pridaným rizikom.
Stavy po náhlej cievnej mozgovej príhode.
Choroby dýchacej sústavy



Astma.




Choroby tráviacej sústavy
Vredová choroba, ulcerózna kolitída, M. Crohn.
Závažné ochorenia pečene.




Choroby močovej sústavy
Závažné poruchy obličkových funkcií.
Agenéza a redukčné defekty obličiek.
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