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Návrh uznesenia 
                                           

 

 
Komisia dopravy a informačných systémov odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu:  
 
 

1.  Odporúča schváliť zmenu stanov akciovej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. 
takto: 1. časť. článok III. Predmet činnosti sa dopĺňa o bod 25 s nasledovným znením:  

25.  Ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie, v certifikovanej pracovnej činnosti 
dopravná psychológia  

 
2.  Požiadať primátora hlavného mesta SR Bratislavy ako akcionára Dopravného podniku 

Bratislava, a.s., aby zabezpečil zmenu stanov Dopravného podniku Bratislava, a.s. podľa 
bodu tohto uznesenia. 

   
   
 



Dôvodová správa 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť v súlade s platnou legislatívou vykonáva pra-
covnú a organizačnú psychológiu v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia posudzo-
vaním psychickej spôsobilosti zamestnancov pri prevádzkovaní dopravy na električkovej a trolejbuso-
vej dráhe a prevádzkovaní cestných motorových vozidiel. Z tohto dôvodu požiadal v roku 2014 Brati-
slavský samosprávny kraj o vydanie nového povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia 
z dôvodu zmeny odborného zástupcu pre uvedenú činnosť v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o po-
skytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Nakoľko naša spoločnosť splnila všetky predpísané náležitosti, bolo jej zo strany Bratislavského 
samosprávneho kraja vydané nové rozhodnutie č. 104515 /2014-ZD / 4, ktoré sa stalo právoplatným 
dňa 27.08.2014 na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia:  

Ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie, v certifikovanej pracovnej činnosti do-
pravná psychológia 

Uvedenú činnosť však spoločnosť doposiaľ vykonávala a vykonáva iba pre vlastné potreby a nie 
voči tretím osobám, teda nie za účelom podnikania - dosahovania zisku (pozri ust. § 2, ods. 1 Ob-
chodného zákonníka) a z tohto dôvodu nebolo potrebné, aby táto činnosť bola zapísaná v predmete 
jeho činnosti. 

Na základe novely zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutie o vydaní povolenia je povinný 
držiteľ povolenia, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, zaslať súdu, ktorý vedie obchodný 
register, s návrhom na zápis činnosti do obchodného registra. 

Vzhľadom na hore uvedené nové rozhodnutie a ustanovenie zákona sa na Vás ako zástupcu je-
diného akcionára spoločnosti obraciame s návrhom na doplnenie predmetnej činnosti do predmetu 
podnikania spoločnosti a to cez zmenu stanov akciovej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, ak-
ciová spoločnosť a to nasledovne:  

1. časť. článok III. Predmet činnosti sa dopĺňa o bod 25 s nasledovným znením:  

25.  Ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie, v certifikovanej pracovnej činnosti 
dopravná psychológia  

Keďže ide o zákonnú povinnosť spoločnosti Predstavenstvo Dopravného podniku Bratislava, akciová 
spoločnosť na svojom riadnom zasadnutí dňa 25.03.2015 prijalo nasledujúce uznesenie č. 17/2015 k 
tejto potrebe spoločnosti:  

Predstavenstvo Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť schvaľuje doplnenie predmetu činnosti spoločnosti - 
Ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie, v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia.  

Dozorná rada Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť na svojom riadnom zasadnutí dňa 
25.03.2015 prijala nasledujúce uznesenie č. 20/2015 k tejto potrebe spoločnosti:  

Dozorná rada Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť berie na vedomie doplnenie predmetu činnosti spo-
ločnosti - Ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie, v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia.  

 
 
 
 

  

 
 

 
 

 


