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Obecné zastupiteľstvo v Čabe na základe ustanovenia § 6 ods. 1, zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva pre územie obce Čab toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 1/2019
ktorým sa určuje postup, podmienky a výška úhrady pri poskytovaní
sociálnych služieb

Obec Čab na základe § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len osobitný predpis) vydáva pre územie Obce
Čab toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019
ktorým sa určuje postup, podmienky a výška úhrady pri poskytovaní
sociálnych služieb
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len osobitný predpis) ustanovuje podmienky na základe,
ktorých Obec Čab pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje rozsah a podmienky
poskytovania sociálnych služieb pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a stanovuje
úhradu za poskytovanie sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu
a stanovuje podmienky, výšku a spôsob úhrady za poskytovanie sociálnej služby.
§2
Poskytované sociálne služby
Sociálne služby poskytované obcou Čab podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov sú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu:
a) poskytovanie opatrovateľskej služby
§3
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje v prirodzenom sociálnom
prostredí fyzickej osobe s trvalým pobytom v obci Čab
2. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II.
podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluby, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č.1 zákona č. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách
3. Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe prednostne v jej domácom prostredí
a je poskytnutá prostredníctvom opatrovateľskej služby obce Čab
4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách v súlade
so stupňom odkázanosti fyzickej osoby a v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby
posúdenej, ktoré sa dohodnú v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

5. Rozsah úkonov opatrovateľskej služby je uvedený v prílohe č. 3 k zákonu č. 448/2008 Z.z.
a v prílohe č.1 tohto VZN.
6. Rozsah jednotlivých úkonov bude určený individuálne na základe zdravotnej a sociálnej
posudkovej činnosti a to v hodinách
7. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti fyzickej osoby v pracovných dňoch
v časovom rozmedzí od 7.30 hod. do 15.30 hod.
8. Opatrovateľskú službu nemožno v obci Čab poskytovať fyzickej osobe:
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová služba
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z.z o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistentku podľa zákona č.447/2008
Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri
ochorení touto nákazou
§4
Postup pri uplatňovaní opatrovateľskej služby
1. Konanie o poskytovaní opatrovateľskej služby sa začína podaním písomnej žiadosti
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu ktorá obsahuje (príloha č. 2 tohto VZN):
a) meno a priezvisko osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba
b) dátum narodenia
c) adresa pobytu
d) rodinný stav
e) štátne občianstvo
f) druh sociálnej služby na ktorú má byť fyzická osoba posúdená a potvrdenie
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej
osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
g) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok
h) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy
2. Podkladmi na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu sú zdravotný posudok
a sociálny posudok. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu obsahuje:
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov
starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách
c) návrh druhu sociálnej služby
3. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas trvania podmienok nároku na
opatrovateľskú službu.
4. Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na
neurčitý alebo určitý čas.
5. Opatrovateľská služba sa poskytuje na čas minimálne 0,5 hodinu denne a maximálne 7,5
hodiny denne počas pracovných dní
6. Obec si vyhradzuje právo voľby opatrovateľa/ky k opatrovanej osobe. Opatrovateľov/ky
u opatrovanej osoby je možné striedať alebo doplniť úväzok podľa potreby.
7. Opatrovateľskú službu obec Čab poskytuje v závislosti na svojich finančných
možnostiach.

§5
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
1. Obec Čab ako poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby.
2. Konkrétne podmienky poskytovania opatrovateľskej služby sa upravia a dohodnú
v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby sa
uzatvára v zmysle § 74 zákona o sociálnych službách
3. Ak fyzická osoba, ktorej je poskytovaná opatrovateľská služba, opakovane znevažuje
alebo inak útočí na osobu opatrovateľa/ky, obec ukončí výkon opatrovateľskej služby
odstúpením od zmluvy.
4. Ak osoba odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, povinnosť obce Čab
poskytnúť sociálnu službu sa považuje za splnenú.
5. Na vzťahy neupravené týmto VZN vo veci poskytovania sociálnej služby sa primerane
použijú ustanovenia zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
§6
Úhrada za sociálnu službu
1. Občan (prijímateľ opatrovateľskej služby) je povinný platiť úhradu za poskytovanú
službu.
2. Občan si platenie úhrady za poskytnutú sociálnu službu rieši najmä užívaním vlastného
majetku, správou vlastného majetku alebo prenájmom vlastného majetku
3. Výška úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu a jej rozsah sa určí písomnou
zmluvou s občanom.
4. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je uvedená v závislosti od skutočne
poskytovaných hodín opatrovateľskej služby za daný mesiac.
5. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu
poskytovaných hodín opatrovateľskej služby vo výkone starostlivosti o domácnosť
a základných sociálnych aktivít v prepočte podľa počtu pracovných dní v mesiaci.
6. Úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby sa stanovuje na.
a) opatrovateľská služba 0,50 €/ 1 hod (slovom: päťdesiat centov)
b) prepravná služba
0,20 €/ 1 km (slovom: dvadsať centov)
7. Úhrada za poskytnutú službu sa zaplatí v hotovosti do pokladne obecného úradu obce Čab
za predošlý kalendárny mesiac, v ktorom sa služba poskytovala najneskôr však do 15. dňa
nasledujúceho mesiaca.
8. V prípade nezaplatenia úhrady za poskytnutú službu obce môže jednostranne vypovedať
zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zmysle § 74 odst. 14 zákona č. 448/2008
o sociálnych službách a v súlade so zmluvnými podmienkami o poskytovaní sociálnej
služby.

§7
Záverečné ustanovenia
1. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovení úhrady za poskytované sociálne služby sa
primerane použije Zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov a Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
2. Dňom účinnosti tohto Všeobecnej záväzného nariadenia č. 1/2019, ktorým sa určuje
postup, podmienky a výška úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb Obcou Čab a ruší
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby Obcou
Čab, o spôsobe a výške úhrady za túto opatrovateľskú službu.
3. Toto VZN č.1/2019 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Čabe č. 56/2019
zo dňa 15.2.2019 a nadobúda účinnosť 1.4.2019 dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej
tabuli po jeho schválení obecným zastupiteľstvom.

Toto VZN č.1/2019 bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Čabe dňa 15.2.2019
Toto VZN č. 1/2019 nadobúda účinnosť dňom 1.4.2019
Toto VZN č. 1/2019 je prístupné na obecnom úrade v Čabe.

V Čabe, dňa 15.2.2019
Jozef Mikuška
starosta obce

Príloha č. 1 VZN 1/2019

Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť
a základné sociálne aktivity
ČASŤ I.
SEBAOBSLUŽNÉ ČINNOSTI
A. Hygiena
1. osobná hygiena - hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty
(holenie, česanie, umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách,
aplikácia krémov, masti, prípadne medikamentov)
2. celkový kúpeľ -hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím
vlasov (celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo sprchovom kúte).
B. Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
1. porciovanie stravy
2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta)
3. kŕmenie a pomoc pri pití
C. Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
1. sprievod na toaletu
2. pomoc pri vyzliekaní a obliekaní
3. účelná očista po toalete
4. sprievod z toalety
5. podanie podloženej misy, močovej fľaše s následným očistením podloženej misy (fľaše)
6. ochrana osobnej posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky)
D. Obliekanie a vyzliekanie
1. výber oblečenia
2. obliekanie, obúvanie
3. vyzliekanie, vyzúvanie
E. Mobilita, motorika
1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch)
2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,
3. polohovanie,
4. pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov),
5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby.
ČASŤ II.
A. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť
1.nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
2. príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,
3. donáška jedla do domu,
4. umytie riadu,
5. bežné upratovanie v domácnosti,
6. obsluha bežných domácich spotrebičov,
7. starostlivosť o bielizeň (pranie a žehlenie),

8. starostlivosť o lôžko,
9. vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
10. donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách
a ich čistenie,
11.ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti
(administratívne spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb)
ČASŤ III.
Základné sociálne aktivity
a) Sprievod
- Na lekárske vyšetrenie
- Na vybavenie úradných záležitostí
- Pri záujmových činnostiach
b) Predčítavanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä
pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie
a pri nakupovaní
- Sprostredkovanie komunikácie pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca, má ťažkú
obojstrannú nedoslýchavosť alebo je hluchoslepá najmä pri nakupovaní a pri
záujmových činnostiach
ČASŤ IV.
Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť pri
vykonávaní základných sociálnych potrieb (ďalej len „dohľad“)
1. Potreba dohľadu v určenom čase
2. Potreba nepretržitého dohľadu

Príloha č. 2 VZN 1/2019

OBEC Čab, Obecný úrad, 951 24 Čab 1
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
A. Údaje o osobe, ktorej sa má poskytovať sociálna služba

Meno a priezvisko:

Titul:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Adresa: Trvalého pobytu:

Prechodného pobytu:

Rodinný stav:

Štátne občianstvo:

Telefón na žiadateľa:

Telefón na príbuzného:

Sociálne postavenie:

Ak je žiadateľ dôchodca druh a výška dôchodku:
B. Údaje zákonného zástupcu (vyplňte v prípade, ak osoba, ktorej sa má sociálna služba
poskytovať, nie je spôsobilá na právne úkony)

Meno a priezvisko:

Adresa: Trvalého pobytu:

Titul:

Prechodného pobytu:

Dôvod zastúpenia:

Telefón:

C. Odôvodnenie poskytovania sociálnej služby

D. Druh sociálnej služby

Opatrovateľská služba
Denný stacionár
Zariadenie opatrovateľskej služby
Zariadenie pre seniorov

E. Forma sociálnej služby (vyberte a označte len jednu formu sociálnej služby)

Terénna
Ambulantná
Pobytová a) denný pobyt
b) týždenný pobyt
c) celoročný pobyt

F.

Bol žiadateľ už skôr umiestnený v niektorom zariadení sociálnych služieb alebo mu bola
poskytovaná iná sociálna služba ?

Áno

v ktorom ..................................................................................................................

Nie

Dôvod ukončenia poskytovanie sociálnej služby:

..............................................................................................................................................

G. Vyhlásenie žiadateľa
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á následkov uvedenia
nepravdivých údajov.

Dňa: .............................

.......................................................................................
Podpis žiadateľa (resp. zákonného zástupcu žiadateľa)

H. Potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (vypĺňa sa v prípade posudzovania odkázaností
na opatrovateľskú službu)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre, oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov ŤZP potvrdzuje, že:

Pán/pani .........................................................................., nar. : .............................................

Bytom ......................................................................................................................................

Je / nie je ⃰ poberateľom peňažného príspevku na osobnú asistenciu
Inej fyzickej osobe sa poskytuje / neposkytuje ⃰ peňažný príspevok za opatrovanie
žiadateľa.

Dátum: ............................................

Vybavuje: ........................................

.....................................................

Podpis a pečiatka

___________________________________________________________________________
⃰ nehodiace sa prečiarknite

I. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Ako dotknutá osoba v zmysle § 5 písm. n) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) poskytujem Obci Čab,
Čab 1, 951 24 p. Nové Sady, IČO: 36105724, ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním
všetkých svojich osobných údajov uvedených v tomto podaní a jeho prílohách vrátane fotokópií
osobných dokladov a preukazov, a to za účelom uskutočnenia úradného postupu v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov a /alebo interných predpisov prevádzkovateľa
vymedzeného predmetom tohto podania. Zároveň súhlasím, aby tieto osobné údaje boli
prevádzkovateľom poskytnuté iným subjektom na území SR, ktoré na základe osobitných
právnych predpisov vstupujú do právnych procesov súvisiacich s vybavovaním predmetného
podania.
V priebehu spracúvania budú osobné údaje zverejnené, sprístupnené a poskytnuté, len ak to
ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a /alebo interný predpis prevádzkovateľa a za
podmienok v ňom uvedených; oprávnenie zverejnenia sa nevzťahuje na všeobecne použiteľný
identifikátor dotknutej osoby podľa osobitného predpisu.
Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných
údajov dotknutej osoby.
Zároveň som si vedomý, že poskytnuté osobné údaje budú archivované a likvidované v súlade s
platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.
Svojím podpisom potvrdzujem, že okrem vyššie uvedených informácií týkajúcich sa poskytnutia
osobných údajov, som bol v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľom tiež poučený
o:
a) skutočnosti, že kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov u prevádzkovateľa
sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa
b) skutočnosti, že ak nejde o poskytnutie osobných údajov na základe a v rozsahu podľa zákona alebo
iného všeobecne záväzného právneho predpisu, je poskytnutie dobrovoľné, avšak nevyhnutné pre
uskutočnenie úradného postupu prevádzkovateľa za účelom riešenia podania
c) svojich právach dotknutej osoby:
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (§21 zákona č. 18/2018 Z. z.)
- na opravu osobných údajov (§ 22 zákona č. 18/2018 Z. z.)
- na vymazanie osobných údajov a obmedzenie osobných údajov (§ 23 a § 24 zákona č. 18/2018 Z. z.)
- na prenosnosť osobných údajov ( § 26 zákona č. 18/2018 Z. z.)
- namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27 zákona č. 18/2018 Z. z.)
- kedykoľvek svoj súhlas odvolať (§ 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z.), pričom odvolanie súhlasu
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním
- podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR (§100 zákona č.18/2018 Z.
z.)
_____________________
podpis

Dátum: ....................................

......................................................................................
Podpis žiadateľa (resp. zákonného zástupcu žiadateľa)

J. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
Podľa § 49 ods. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov posudzujúci lekár pri výkone
lekárskej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba
uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (zmluvný lekár).

Meno a priezvisko: ................................................................................................................
Dátum narodenia: ..................................................................................................................
Bydlisko: ...............................................................................................................................

I. Anamnéza:
a) osobná: (so zameraním na zdravotné postihnutie, spôsob liečby, hospitalizáciu)

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
b) subjektívne ťažkosti:

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

II. Objektívny nález:

---------------------------------------------------------------------------Výška:

Hmotnosť:

BMI:

TK:

(body mass index) (krvný tlak)

P:
(pulz)

---------------------------------------------------------------------------Habitus:

Orientácia:

Poloha:

Postoj:

Chôdza:

Poruchy kontinencie:
---------------------------------------------------------------------------________________________________________________________________________
II. A*
Pri interných ochoreniach uviesť fyzikálny nález a doplniť výsledky odborných vyšetrení, ak nie sú uvedené v
priloženom náleze, to znamená
- pri kardiologických ochoreniach funkčné štádium NYHA,
- pri cievnych ochoreniach končatín funkčné štádium podľa Fontainea,
- pri hypertenzii stupeň podľa WHO,
- pri pľúcnych ochoreniach funkčné pľúcne vyšetrenie (spirometria),
- pri zažívacích ochoreniach (sonografia, gastrofibroskopia, kolonoskopia a ďalšie),
- pri reumatických ochoreniach séropozitivita, funkčné štádium,

- pri diabete dokumentovať komplikácie (angiopatia, neuropatia, diabetická noha),
- pri zmyslových ochoreniach korigovateľnosť, visus, perimeter, slovná alebo objektívna audiometria,
- pri psychiatrických ochoreniach priložiť odborný nález,
- pri mentálnej retardácii psychologický nález s vyšetrením IQ,
- pri urologických ochoreniach priložiť odborný nález,
- pri gynekologických ochoreniach priložiť odborný nález,
- pri onkologických ochoreniach priložiť odborný nález s onkomarkermi, TNM klasifikácia,
- pri fenylketonúrii a podobných raritných ochoreniach priložiť odborný nález.
* Lekár vyplní len tie časti, ktoré sa týkajú zdravotného postihnutia fyzickej osoby, nevypisuje sa fyziologický
nález.

II. B*
Pri ortopedických ochoreniach, neurologických ochoreniach a poúrazových stavoch
a) popísať hybnosť v postihnutej časti s funkčným vyjadrením (goniometria v porovnaní s druhou
stranou),

b) priložiť ortopedický, neurologický, fyziatricko-rehabilitačný nález (FBLR nález), röntgenologický
nález (RTg nález), elektromyografické vyšetrenie (EMG), elektroencefalografické vyšetrenie (EEG),
výsledok počítačovej tomografie (CT), nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR), denzitometrické
vyšetrenie, ak nie sú uvedené v priloženom odbornom náleze.

* Lekár vyplní len tie časti, ktoré sa týkajú zdravotného postihnutia.

III. Diagnostický záver (podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb s funkčným vyjadrením)

Dátum: ..........................................

..........................................................
Podpis lekára, ktorý lekársky nález
vypracoval a odtlačok jeho pečiatky

