
S P L N O M O C N E N I E 
 
 
Dole podpísaný: 
   
Meno a priezvisko:   
Bydlisko:  
Dátum narodenia:  
 

 (ďalej ako „splnomocniteľ“) 
 

týmto splnomocňujem  
 

Obchodné meno/Meno a priezvisko:  
Sídlo/Trvalé bydlisko:   
IČO/Číslo OP: 
Registrácia:  
Konajúci prostr.:  
 
(ďalej tiež len ako „splnomocnenec“) 
 
aby ma v neobmedzenom rozsahu zastupoval pri všetkých úkonoch súvisiacich s prevzatím 
lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že netrpím chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie podľa 
ustanovenia § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „Lekársky posudok“). V prípade, že nie je možné Lekársky posudok vydať 
z dôvodu môjho nepriaznivého zdravotného stavu, splnomocňujem splnomocnenca, aby ma zastúpil 
pri prevzatí údajov týkajúcich sa môjho zdravia, na základe ktorých nebolo možné Lekársky posudok 
vydať. Splnomocnenie udeľujem výlučne na prevzatie Lekárskeho posudku alebo na prevzatie údajov 
o mojom zdravotnom stave, ktoré jeho vydaniu bránia, od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti: 
Inštitút očkovania a cestovnej medicíny s. r. o., Teslova 33, Bratislava 821 02, IČO: 44 211 627.  
 
Týmto vyhlasujem, že udelené splnomocnenie má tiež účinky zbavenia povinnosti mlčanlivosti zdravotníckeho 
pracovníka podľa ustanovenia § 80 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v platnom znení a to v rozsahu informácií 
týkajúcich sa predmetu splnomocnenia (vydanie Lekárskeho posudku/prevzatia údajov týkajúcich sa môjho zdravia, 
na základe ktorých nebolo možné Lekársky posudok vydať). Zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť 
splnomocnencovi predmetný Lekársky posudok alebo údaje týkajúce sa môjho zdravia na základe ktorých nebolo 
možné Lekársky posudok vydať. 
 
Zároveň vyhlasujem, že súhlasím, aby si splnomocnenec za seba pri výkone splnomocnenia (hoci celého 
splnomocnenia, v celom jeho rozsahu) ustanovil zástupcu, ktorým môže byť akákoľvek osoba určená 
splnomocnencom. 
 
Zároveň vyhlasujem, že žiadna tretia osoba, či orgán verejnej moci nesmie namietať nedostatok 
oprávnenia splnomocnenca (alebo jeho zástupcu) pri výkone splnomocnenia. V prípade akejkoľvek 
pochybnosti o dostatku oprávnenia splnomocnenca, alebo jeho zástupcu sa musí mať zato, že 
splnomocnenec alebo jeho zástupca je oprávnený úkon vykonať. 
 
 
V ................................., dňa .............................. 
 
         
 

 
Udeľujem splnomocnenie (splnomocniteľ):   .......................................... 1 
 
 
 
Prijímam splnomocnenie (splnomocnenec):  ........................................... 

                                            
1 Vyžaduje sa úradne osvedčený podpis splnomocniteľa (napr. notárom) 


