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Z Á K O N

zo 14. marca 2002

o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára,
o Slovenskej komore zubných lekárov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet zákona

Tento zákon upravuje
a) povolanie lekára a povolanie zubného lekára, 
b) odborné zásady a etické zásady výkonu povolania

lekára a povolania zubného lekára,
c) reguláciu výkonu povolania lekára a povolania zub-

ného lekára,
d) vznik, postavenie, práva a povinnosti Slovenskej

lekárskej komory (§ 12 ods. 1) a Slovenskej komory
zubných lekárov (§ 28 ods. 1).

§ 2

Povolanie lekára a povolanie zubného lekára

(1) Povolanie lekára a povolanie zubného lekára na
účely tohto zákona je súbor činností, ktoré vykonáva
lekár a zubný lekár pri poskytovaní zdravotnej starost-
livosti, pri ochrane zdravia ¾udí, pri výkone lekárskej
posudkovej činnosti a pri výkone revíznej činnosti.1)

(2) Súčas�ou výkonu povolania lekára a povolania
zubného lekára môže by� aj vedecká činnos� a peda-
gogická činnos� pod¾a osobitných predpisov.2)

(3) Povolanie lekára a povolanie zubného lekára sa
vykonáva 
a) v pracovnoprávnom vz�ahu,3) 

b) na základe povolenia na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti4) alebo

c) ako činnos� spolupracujúcej osoby držite¾a povole-
nia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, kto-
rým je fyzická osoba.4)

§ 3

Lekár a zubný lekár

(1) Lekár1) na účely tohto zákona je ten, kto vykoná-
va povolanie lekára a je zapísaný v registri lekárov
[§ 13 ods. 1 písm. f)].

(2) Zubný lekár1) na účely tohto zákona je ten, kto
vykonáva povolanie zubného lekára a je zapísaný v re-
gistri zubných lekárov [§ 29 ods. 1 písm. f)].

(3) Lekár vykonáva povolanie lekára a zubný lekár
vykonáva povolanie zubného lekára pod¾a tohto záko-
na a pod¾a osobitných predpisov.1)

(4) Lekár, ktorý vykonáva povolanie lekára, a zubný
lekár, ktorý vykonáva povolanie zubného lekára, je
počas trvania služobného pomeru v ozbrojených si-
lách a v ozbrojených zboroch5) vyňatý z pôsobnosti
tohto zákona okrem povinnosti dodržiava� Etický kó-
dex lekára a zubného lekára (ïalej len „etický kódex“),
ktorý je uvedený v prílohe.

Register  lekárov a register
zubných lekárov

§ 4

(1) Register lekárov je súhrn údajov o lekároch (§ 3
ods. 1) a register zubných lekárov je súhrn údajov
o zubných lekároch (§ 3 ods. 2). Register lekárov a re-
gister zubných lekárov obsahuje najmä meno, priez-

1) Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení
Všeobecnej zdravotnej pois�ovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných pois�ovní v znení
neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej pois�ovni v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej pois�ovni v znení neskorších predpisov.

2) Napríklad § 36 a § 74 ods.1 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) Zákonník práce.
Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov. 

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5) Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej

a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe
v znení neskorších predpisov.
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visko, titul, rodné číslo, trvalý pobyt, zamestnávate¾a,
najvyššie dosiahnuté vzdelanie, získané špecializácie
a údaj o doterajšej praxi. Údaje z registra lekárov a re-
gistra zubných lekárov sa sprístupňujú v rozsahu
pod¾a osobitného predpisu.6)

(2) Každý má právo nahliadnu� do registra lekárov
a registra zubných lekárov a má právo na vyhotovenie
odpisu alebo výpisu.6) Za vyhotovenie odpisu alebo
výpisu z registra lekárov a registra zubných lekárov sa
uhrádzajú poplatky ustanovené osobitným predpi-
som.7)

(3) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
(ïalej len „ministerstvo“) je oprávnené bezplatne zís-
kava� údaje potrebné na účely štátnych štatistických
zis�ovaní pod¾a osobitného predpisu.8)

(4) Na zhromažïovanie, uchovávanie a poskytovanie
údajov z registra lekárov a registra zubných lekárov sa
vz�ahujú ustanovenia osobitného predpisu.9)

(5) Členovia orgánov Slovenskej lekárskej komory
a ich zamestnanci sú povinní zachováva� mlčanlivos�
o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti
s vedením registra lekárov.

(6) Členovia orgánov Slovenskej komory zubných le-
károv a ich zamestnanci sú povinní zachováva� mlčan-
livos� o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v sú-
vislosti s vedením registra zubných lekárov.

(7) Lekár je povinný oznámi� zmeny údajov vedených
v registri lekárov, ktoré sa dotýkajú jeho osoby alebo
výkonu povolania lekára, do 30 dní odo dňa, keï sa
o nich dozvedel. To isté sa vz�ahuje na zubného lekára.
Nesplnenie oznamovacej povinnosti a uvedenie ne-
pravdivých údajov alebo neúplných údajov sa posu-
dzuje ako disciplinárne previnenie (§ 42).

§ 5

(1) Príslušné orgány [§ 21 ods. 2 písm. d) a § 37
ods. 2 písm. d)] zapíšu do registra lekárov do 30 dní
odo dňa doručenia písomnej žiadosti lekára, ktorý
a) je občanom Slovenskej republiky a získal vysoko-

školské vzdelanie na lekárskej fakulte v Slovenskej
republike alebo na lekárskej fakulte v Českosloven-
skej republike, v Československej socialistickej re-
publike, v Českej a Slovenskej Federatívnej Repub-
like alebo získal odbornú spôsobilos� na výkon
povolania lekára v inom štáte a súčasne získal po-
volenie na výkon povolania pod¾a osobitného pred-
pisu,10)

b) má spôsobilos� na právne úkony v celom rozsahu,
c) je zdravotne spôsobilý [odsek 5 písm. b)],
d) je bezúhonný (odsek 7),

e) vykonáva povolanie lekára a povolanie zubného le-
kára (§ 2 ods. 1).

(2) Príslušný orgán [§ 21 ods. 2 písm. d)] zapíše do
registra lekárov cudzinca do 30 dní odo dňa doručenia
písomnej žiadosti, ak získal povolenie na výkon povo-
lania lekára pod¾a osobitného predpisu.10)

(3) O zápise pod¾a odsekov 1 a 2 vydá príslušný
orgán [§ 21 ods. 2 písm. h)] lekárovi potvrdenie o zá-
pise do registra lekárov najneskôr do piatich dní odo
dňa zápisu do registra lekárov.

(4) Žiados� o zápis do registra lekárov musí obsaho-
va�
a) meno, priezvisko, titul, rodné číslo, údaj o štátnom

občianstve, údaj o trvalom pobyte a u cudzincov
s dlhodobým pobytom na území Slovenskej repub-
liky údaj o dlhodobom pobyte na území Slovenskej
republiky,

b) údaje o odbornej spôsobilosti,11)
c) spôsob výkonu povolania lekára (§ 2 ods. 3).

(5) K žiadosti o zápis do registra lekárov treba doloži�
a) doklady preukazujúce údaje uvedené v odseku 4,
b) doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon povola-

nia lekára, ktorý sa preukazuje výsledkom lekár-
skej prehliadky,

c) doklad o bezúhonnosti, ktorý sa preukazuje výpi-
som z registra trestov, ktorý nesmie by� starší ako
tri mesiace. 

(6) Podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobi-
losti na výkon povolania lekára a povolania zubného
lekára ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo.

(7) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepo-
važuje ten,
a) kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný

čin12) a bol mu uložený nepodmienečný trest odňa-
tia slobody,

b) kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin spá-
chaný z nedbanlivosti v súvislosti s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a bol mu uložený nepod-
mienečný trest odňatia slobody,

c) kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin spá-
chaný z nedbanlivosti v súvislosti s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a bol mu uložený trest zá-
kazu činnosti13) v oblasti poskytovania zdravotnej
starostlivosti,

d) komu bol uložený zákaz výkonu povolania pod¾a
osobitného predpisu.14)

(8) Pri zápise zubného lekára do registra zubných
lekárov sa postupuje obdobne pod¾a podmienok uve-
dených v odsekoch 1 až 5.

 6) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
 7) § 21 zákona č. 211/2000 Z. z.
 8) Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
 9) Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona č. 241/2001 Z. z.
10) § 54 ods. 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 118/2002 Z. z.
11) § 54 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12) § 41 ods. 2 Trestného zákona.
13) § 49 Trestného zákona. 
14) § 54 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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§ 6

Odmietnutie zápisu do registra lekárov a do registra
zubných lekárov

(1) Príslušný orgán [§ 21 ods. 2 písm. d)] odmietne
zapísa� lekára do registra lekárov a príslušný orgán
[§ 37 ods. 2 písm. d)] odmietne zapísa� zubného lekára
do registra zubných lekárov, ak nesplnil podmienky
na zápis do registra lekárov (§ 5).

(2) O odmietnutí zápisu lekára do registra lekárov
pod¾a odseku 1 vydá príslušný orgán [§ 21 ods. 2
písm. d)] rozhodnutie do 30 dní odo dňa doručenia
žiadosti o zápis do registra lekárov. O odmietnutí zá-
pisu zubného lekára do registra zubných lekárov pod¾a
odseku 1 vydá príslušný orgán [§ 37 ods. 2 písm. d)]
rozhodnutie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
o zápis do registra zubných lekárov.

(3) Rozhodnutie pod¾a odseku 2 musí by� písomné
a musí obsahova� výrok s uvedením právneho predpi-
su, pod¾a ktorého sa rozhodlo, odôvodnenie, v ktorom
sa uvedú skutočnosti, na ktorých základe sa rozhodo-
valo, a poučenie o opravnom prostriedku. Na doručo-
vanie sa primerane vz�ahujú ustanovenia pracovno-
právnych predpisov o doručovaní.15)

(4) Proti rozhodnutiu pod¾a odseku 3 môže lekár
a zubný lekár poda� odvolanie príslušnému orgánu
[§ 20 ods. 2 písm. h) a § 36 ods. 2 písm. i)]. Odvolanie
možno poda� do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnu-
tia.

(5) O odvolaní proti rozhodnutiu pod¾a odseku
2 rozhoduje príslušný orgán [§ 20 ods. 2 písm. h)
a § 36 ods. 2 písm. i)], ktorý napadnuté rozhodnutie
potvrdí, zmení alebo zruší. Ak príslušný orgán [§ 20
ods. 2 písm. h) a § 36 ods. 2 písm. i)] napadnuté roz-
hodnutie zruší, vráti vec na nové konanie príslušnému
orgánu [§ 21 ods. 2 písm. f) a § 37 ods. 2 písm. f)]
alebo zastaví konanie. Rozhodnutie o odvolaní je ko-
nečné a nemožno sa proti nemu odvola�.

(6) Rozhodnutie pod¾a odseku 5 je preskúmate¾né
súdom pod¾a osobitného predpisu.16)

(7) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
o odmietnutí zápisu do registra lekárov a do registra
zubných lekárov sa primerane postupuje pod¾a usta-
novenia § 7 ods. 8 až 14.

§ 7

Vyčiarknutie z registra lekárov a z registra zubných
lekárov

(1) Príslušný orgán [§ 21 ods. 2 písm. d)] vyčiarkne
lekára z registra lekárov a príslušný orgán [§ 37
ods. 2 písm. d)] vyčiarkne zubného lekára z registra
zubných lekárov, ak
a) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

b) písomne požiadal o vyčiarknutie z registra lekárov
a z registra zubných lekárov,

c) prestal spĺňa� podmienky na zápis do registra leká-
rov a do registra zubných lekárov (§ 5),

d) bol vylúčený [§ 42 ods. 2 písm. b) tretí bod],
e) odborná komisia vymenovaná ministrom zdravot-

níctva Slovenskej republiky dospela k záveru, že
lekár alebo zubný lekár stratil odbornú spôsobilos�
na výkon povolania lekára alebo výkon povolania
zubného lekára. 

(2) O vyčiarknutí z registra lekárov a o vyčiarknutí
z registra zubných lekárov (ïalej len „vyčiarknutie
z registra“) pod¾a odseku 1 vydá príslušný orgán [§ 21
ods. 2 písm. d) a § 37 ods. 2 písm. d)] rozhodnutie do
30 dní odo dňa, keï sa dozvedel o skutočnostiach
uvedených v odseku 1.

(3) Rozhodnutie o vyčiarknutí z registra pod¾a odse-
ku 2 musí by� písomné a musí obsahova� výrok s uve-
dením právneho predpisu, pod¾a ktorého sa rozhodlo,
odôvodnenie, v ktorom sa uvedú skutočnosti, na kto-
rých základe  sa rozhodovalo, a poučenie o opravnom
prostriedku. Na doručovanie sa primerane vz�ahujú
ustanovenia pracovnoprávnych predpisov o doručova-
ní.15)

(4) Proti rozhodnutiu o vyčiarknutí z registra pod¾a
odseku 3 môže lekár a zubný lekár poda� odvolanie
príslušnému orgánu [§ 20 ods. 2 písm. h) a § 36
ods. 2 písm. i)] do 15 dní odo dňa doručenia rozhod-
nutia.

(5) O odvolaní proti rozhodnutiu o vyčiarknutí z re-
gistra pod¾a odseku 2 rozhoduje príslušný orgán [§ 20
ods. 2 písm. h) a § 36 ods. 2 písm. i)], ktorý napadnu-
té rozhodnutie potvrdí, zmení alebo zruší. Ak príslušný
orgán [§ 20 ods. 2 písm. h) a § 36 ods. 2 písm. i)] na-
padnuté rozhodnutie zruší, vráti vec na nové konanie
príslušnému orgánu [§ 21 ods. 2 písm. f) a § 37
ods. 2 písm. f)] alebo zastaví konanie. Rozhodnutie
o odvolaní je konečné a nemožno sa proti nemu odvo-
la�.

(6) Príslušný orgán [§ 21 ods. 2 písm. d) a § 37
ods. 2 písm. d)], ktorý rozhodol o vyčiarknutí lekára
a zubného lekára [§ 2 ods. 3 písm. a)] z registra leká-
rov a z registra zubných lekárov, zašle právoplatné
rozhodnutie pod¾a odseku 5 tomuto lekárovi a zubné-
mu lekárovi, jeho zamestnávate¾ovi a zdravotnej pois-
�ovni, ktorá zdravotníckemu zariadeniu, ktorého je
lekár a zubný lekár zamestnancom, poskytuje úhradu
pod¾a osobitného predpisu,17) do piatich dní odo dňa
rozhodnutia o vyčiarknutí z registra. 

(7) Príslušný orgán [§ 21 ods. 2 písm. f) a § 37
ods. 2 písm. f)], ktorý rozhodol o vyčiarknutí lekára
a zubného lekára [§ 2 ods. 3 písm. b) a c)] z registra
lekárov a z registra zubných lekárov, zašle právoplatné
rozhodnutie o vyčiarknutí z registra pod¾a odseku
5 tomuto lekárovi a zubnému lekárovi, orgánu prí-
slušnému na vydanie povolenia18) a zdravotnej pois-

15) § 38 Zákonníka práce.
16) § 244 až 246c Občianskeho súdneho poriadku.
17) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18) § 31 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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�ovni, ktorá tomuto lekárovi a zubnému lekárovi po-
skytuje úhradu pod¾a osobitného predpisu,17) do pia-
tich dní odo dňa rozhodnutia o vyčiarknutí z registra.

 (8) Rozhodnutie o vyčiarknutí z registra pod¾a od-
seku 5 je preskúmate¾né súdom pod¾a osobitného
predpisu.16) Súd môže odloži� vykonate¾nos� tohto roz-
hodnutia.

 (9) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
o vyčiarknutí z registra pod¾a odseku 5 sa na postup
zamestnávate¾a a zamestnanca vz�ahujú osobitné
predpisy.19)

(10) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
o vyčiarknutí z registra pod¾a odseku 5 orgán prísluš-
ný na vydanie povolenia18) zruší lekárovi a zubnému
lekárovi [§ 2 ods. 3 písm. b) a c)] povolenie pod¾a oso-
bitného predpisu.20) 

(11) Ak súd zruší rozhodnutie o vyčiarknutí lekára
a zubného lekára [§ 2 ods. 3 písm. a)] z registra leká-
rov a z registra zubných lekárov, zamestnávate¾ je
povinný nahradi� tomuto lekárovi a zubnému lekárovi
škodu21) spôsobenú nesprávnym rozhodnutím Sloven-
skej lekárskej komory alebo Slovenskej komory zub-
ných lekárov a musí postupova� pod¾a osobitného
predpisu.22) 

(12) Slovenská lekárska komora je povinná nahradi�
škodu zamestnávate¾ovi, ktorá vznikla konaním pod¾a
odseku 11, a Slovenská lekárska komora je povinná
lekárovi obnovi� členstvo v Slovenskej lekárskej komo-
re. Slovenská komora zubných lekárov je povinná
nahradi� škodu zamestnávate¾ovi, ktorá vznikla kona-
ním pod¾a odseku 11, a Slovenská komora zubných
lekárov je povinná zubnému lekárovi obnovi� členstvo
v Slovenskej komore zubných lekárov.

(13) Ak súd zruší rozhodnutie o vyčiarknutí lekára
a zubného lekára [§ 2 ods. 3 písm. b) a c)] z registra
lekárov a z registra zubných lekárov, príslušný orgán
(§ 21 a 37) to oznámi orgánu príslušnému na vydanie
povolenia,18) ktorý je povinný postupova� pod¾a osobit-
ného predpisu.23) Slovenská lekárska komora je povin-
ná lekárovi obnovi� členstvo a nahradi� mu škodu21)
spôsobenú nesprávnym rozhodnutím. Slovenská ko-
mora zubných lekárov je povinná zubnému lekárovi
obnovi� členstvo a nahradi� mu škodu21) spôsobenú
nesprávnym rozhodnutím.

(14) Opätovne možno požiada� o zápis do registra,
ak pominú dôvody vyčiarknutia z registra. 

§ 8

Odborná spôsobilos� a zdravotná
spôsobilos�

 (1) Lekár a zubný lekár sú povinní podrobi� sa

posúdeniu odbornej spôsobilosti alebo zdravotnej spô-
sobilosti na návrh príslušného orgánu (§ 20
ods. 3 a § 36 ods. 3) alebo na návrh príslušného orgá-
nu štátnej správy na základe zistených nedostatkov
v odbornej spôsobilosti, v zdravotnej spôsobilosti ale-
bo vo výkone povolania lekára alebo povolania zubné-
ho lekára.

(2) Pri posudzovaní odbornej spôsobilosti lekára
a zubného lekára príslušný orgán (§ 20 ods. 3 a § 36
ods. 3) rozhodne nadpolovičnou väčšinou všetkých
členov na základe predložených dokladov a zistených
nedostatkov vo výkone povolania lekára alebo vo výko-
ne povolania zubného lekára, že podozrenie zo straty
odbornej spôsobilosti je
a) neopodstatnené alebo
b) opodstatnené a príslušný orgán (§ 20 ods. 3 a § 36

ods. 3) podá návrh na preskúšanie lekára alebo zub-
ného lekára odbornou komisiou [§ 7 ods. 1 písm. e)].

(3) Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti lekára
a zubného lekára príslušný orgán (§ 20 ods. 3 a § 36
ods. 3) rozhodne na základe dokladu o výsledku posú-
denia zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania leká-
ra alebo na výkon povolania zubného lekára potvrdzu-
júceho stratu zdravotnej spôsobilosti o podaní návrhu
na vyčiarknutie z registra lekárov alebo z registra zub-
ných lekárov.

(4) Príslušný orgán (§ 20 ods. 3 a § 36 ods. 3) vydá
pod¾a odsekov 2 a 3 rozhodnutie, ktoré musí by� pí-
somné a musí obsahova� výrok, odôvodnenie a pouče-
nie o odvolaní.

(5) Lekár a zubný lekár môžu proti rozhodnutiu prí-
slušného orgánu (§ 20 ods. 3 a § 36 ods. 3) poda� od-
volanie príslušnému orgánu (§ 20 ods. 1 a § 36
ods. 1). Odvolanie možno poda� do 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie príslušného or-
gánu (§ 20 ods. 1 a § 36 ods. 1) je konečné a nemožno
sa proti nemu odvola�.

(6) Rozhodnutie príslušného orgánu (§ 20
ods. 1 a § 36 ods. 1) je preskúmate¾né súdom pod¾a
osobitného predpisu.16) Súd môže odloži� vykonate¾-
nos� tohto rozhodnutia.

(7) Na konanie o posudzovaní odbornej spôsobilosti
a zdravotnej spôsobilosti sa vz�ahujú všeobecné pred-
pisy o správnom konaní,24) ak tento zákon neustano-
vuje inak.

 Sústavné vzdelávanie a ïalš ie  vzdelávanie
lekárov a zubných lekárov

§ 9

(1) Slovenská lekárska komora a Slovenská komora
zubných lekárov sa spolupodie¾a s odbornými spoloč-

19) § 1 ods. 5 zákona č. 313/2001 Z. z.
§ 55 ods. 2, § 63, § 64, § 66, § 74, § 75 a § 77 Zákonníka práce.

20) § 33 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21) § 442 Občianskeho zákonníka.
22) § 79 Zákonníka práce. 
23) § 33 ods. 1 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
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nos�ami a so vzdelávacími inštitúciami na ïalšom
vzdelávaní25) lekárov a zubných lekárov. 

(2) Slovenská lekárska komora a Slovenská komora
zubných lekárov najmä
a) navrhuje najmenšie počty lekárov a zubných leká-

rov na zaradenie do špecializačného vzdelávania
v jednotlivých špecializačných odboroch,

b) deleguje svojich zástupcov do vedeckej rady a skú-
šobných komisií inštitúcií, ktoré vykonávajú ïalšie
vzdelávanie v jednotlivých špecializačných odbo-
roch26) v kategórii lekár a v kategórii zubný lekár.26)

§ 10

(1) Lekár a zubný lekár sú povinní sústavne sa vzde-
láva�.27) Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovova-
nie vedomostí a spôsobilostí zodpovedajúcich získanej
odbornosti v súlade s rozvojom odboru počas výkonu
povolania lekára a povolania zubného lekára, ktoré sa
prehlbujú a udržiavajú po získaní odbornej spôsobi-
losti na výkon povolania lekára a povolania zubného
lekára.

(2) Rozsah a podmienky sústavného vzdelávania le-
károv a zubných lekárov určí ministerstvo po dohode
so Slovenskou lekárskou komorou a Slovenskou ko-
morou zubných lekárov. Kontrolu plnenia podmienok
sústavného vzdelávania vykonáva Slovenská lekárska
komora a Slovenská komora zubných lekárov.

(3) Slovenská lekárska komora a Slovenská komora
zubných lekárov spolupracuje so vzdelávacími inštitú-
ciami a s odbornými spoločnos�ami a spolupodie¾a sa
na organizácii procesu sústavného vzdelávania leká-
rov a zubných lekárov.

§ 11

Etické zásady výkonu povolania lekára a povolania
zubného lekára

(1) Povolanie lekára vykonáva lekár v súlade so zá-
kladnými etickými zásadami výkonu povolania lekára,
ktoré ustanovuje etický kódex.

(2) Povolanie zubného lekára vykonáva zubný lekár
v súlade so základnými etickými zásadami výkonu
povolania zubného lekára, ktoré ustanovuje etický kó-
dex.

(3) Etický kódex je záväzný pre každého lekára
a zubného lekára; jeho porušenie podlieha disciplinár-
nemu konaniu pod¾a tohto zákona (§ 43). 

DRUHÁ  ČASŤ

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KOMORA

§ 12 

 Základné ustanovenia

(1) Z doterajšej Slovenskej lekárskej komory28) sa
zriaïuje Slovenská lekárska komora (ïalej len „komo-
ra“) pod¾a tohto zákona.

(2) Komora je samosprávna stavovská organizácia. 

(3) Komora je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

(4) Pôsobnos� komory je daná územím Slovenskej
republiky.

(5) Komora zriaïuje regionálne lekárske komory (ïa-
lej len „regionálna komora“) ako právnické osoby.
Územná pôsobnos� regionálnej komory je ohraničená
príslušným územným celkom pod¾a územno-správne-
ho usporiadania Slovenskej republiky29) a je uvedená
v jej zriaïovacej listine. 

(6) Komora a regionálna komora plnia úlohy v územ-
nom obvode svojej pôsobnosti, v rozsahu a v súlade
s týmto zákonom a s vnútornými predpismi komory.

§ 13

Úlohy komory

(1) Komora plní tieto základné úlohy:
a) združuje lekárov, ktorí sú členmi komory,
b) chráni práva a záujmy členov komory, 
c) poskytuje členom komory medicínske, právne

a ekonomické poradenstvo v súvislosti s výkonom
povolania lekára,

d) sprostredkúva v prípade potreby zastupovanie
v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy
a územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s vý-
konom povolania lekára, 

e) rieši podnety, návrhy a s�ažnosti členov komory
v súvislosti s ich právami a povinnos�ami vyplýva-
júcimi z tohto zákona,

f) vedie register lekárov,
g) poskytuje údaje z registra lekárov,
h) vydáva potvrdenia o zápise do registra lekárov a po-

tvrdenie o zaplatení členského príspevku, 
i) vybavuje podnety a s�ažnosti občanov týkajúce sa

poskytovania zdravotnej starostlivosti v neštát-
nych zdravotníckych zariadeniach, 

j) vyjadruje sa o odbornej spôsobilosti na výkon po-
volania lekára,

k) vyjadruje sa o zdravotnej spôsobilosti na výkon
povolania lekára,

l) rozhoduje o disciplinárnych opatreniach,
m) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam regio-

nálnych komôr,

25) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. o ïalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.
26) § 54 ods. 2 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 118/2002 Z. z.
27) § 55 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.
28) Zákon Slovenskej národnej rady č. 13/1992 Zb. o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej

lekárnickej komore.
29) Zákon  Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení zákona

č. 389/1999 Z. z.
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n) zriaïuje, zlučuje, rozde¾uje a zrušuje regionálne
komory, 

o) vyjadruje sa o etickej spôsobilosti a odbornej spô-
sobilosti lekára, ktorý žiada o vydanie povolenia na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo lekára,
ktorý má by� odborným zástupcom právnickej oso-
by pod¾a osobitného predpisu,4)

p) vydáva záväzné stanovisko k vymedzeniu zdravot-
níckych obvodov neštátnych zdravotníckych zaria-
dení ambulantnej zdravotnej starostlivosti,30) v kto-
rých predmetom činnosti je výkon povolania lekára,

r) kontroluje dodržiavanie podmienok ustanovených
týmto zákonom a spolupracuje s orgánmi štátnej
správy a s orgánmi územnej samosprávy pod¾a oso-
bitného predpisu.31)

(2) Komora ïalej
a) spolupracuje s príslušným orgánom štátnej správy

pri výkone dozoru nad dodržiavaním podmienok na
prevádzku štátnych zdravotníckych zariadení a ne-
štátnych zdravotníckych zariadení,

b) spolupracuje s ministerstvom pri určovaní siete
zdravotníckych zariadení,

c) spolupracuje s ministerstvom, so stavovskými or-
ganizáciami, s profesiovými združeniami a občian-
skymi združeniami, s odbornými spoločnos�ami, so
vzdelávacími inštitúciami a s ïalšími právnickými
osobami a fyzickými osobami v zdravotníctve vo
všetkých veciach súvisiacich s výkonom povolania
lekára,

d) spolupracuje pri tvorbe právnych predpisov súvi-
siacich s výkonom povolania lekára a s poskytova-
ním zdravotnej starostlivosti,

e) vydáva vnútorné predpisy komory [§ 18 ods. 2
písm. a)],

f) vydáva pre členov komory stanoviská k etickým
otázkam výkonu povolania lekára, 

g) zúčastňuje sa na výberových konaniach pri obsa-
dzovaní miest vedúcich zamestnancov v zdravot-
níckych zariadeniach pod¾a osobitného predpisu,32)

h) zúčastňuje sa na vykonávaní špecializačných skú-
šok lekárov,

i) môže vykonáva� podnikate¾skú činnos� vo vlastnom
mene v oblasti vzdelávania, vydávania odborných
časopisov a publikácií na podporu plnenia svojich
úloh v súlade so svojím postavením,

j) vykonáva ïalšie činnosti, ak to ustanovuje tento
zákon.

§ 14

Členstvo v komore

(1) Členstvo v komore vzniká zápisom do registra
lekárov, prijatím za neregistrovaného člena komory
alebo udelením čestného členstva v komore.

(2) Člen komory je súčasne členom regionálnej ko-
mory pod¾a územnej pôsobnosti výkonu povolania le-
kára.

(3) Členstvo v komore je povinné pre všetky osoby,
ktoré vykonávajú povolanie lekára poskytovaním zdra-
votnej starostlivosti.1)

(4) Komora môže fyzickú osobu, ktorá absolvovala
štúdium lekárskych odborov štúdia a nevykonáva po-
volanie lekára, prija� za neregistrovaného člena komo-
ry. 

(5) Komora môže fyzickej osobe, ktorá absolvovala
štúdium lekárskych odborov štúdia, nevykonáva po-
volanie lekára a významnou mierou prispela k rozvoju
komory, udeli� čestné členstvo v komore.

(6) S neregistrovaným členstvom v komore a čest-
ným členstvom v komore sa nespájajú práva a povin-
nosti pod¾a tohto zákona okrem práva na účas� vo
vzdelávacích aktivitách komory a na valných zhromaž-
deniach regionálnych komôr, ako aj práva podáva�
návrhy a pripomienky k činnosti komory. Neregistro-
vaný člen komory a čestný člen komory sa nezapisujú
do registra lekárov.

 (7) Na občana členského štátu Európskej únie (ïalej
len „členský štát“), ktorému ministerstvo vydalo povo-
lenie na výkon povolania lekára na území Slovenskej
republiky pod¾a osobitného predpisu,10) sa nevz�ahuje
povinnos� pod¾a odseku 3, ak preukáže, že je členom
rovnocennej stavovskej organizácie v danom členskom
štáte. Takúto osobu komora zapíše do registra lekárov
po predložení povolenia na výkon povolania lekára
pod¾a osobitného predpisu.10) V čase, po ktorý bude
vykonáva� povolanie lekára na území Slovenskej re-
publiky, sa na neho vz�ahujú práva a povinnosti súvi-
siace s výkonom povolania lekára obdobne ako na
členov komory okrem povinnosti plati� členský príspe-
vok [§ 15 ods. 2 písm. f)].

§ 15

Práva a povinnosti člena komory

(1) Člen komory má právo
a) voli� a by� volený do orgánov komory a do orgánov

príslušnej regionálnej komory,
b) využíva� medicínske, právne a ekonomické pora-

denstvo v súvislosti s výkonom povolania lekára,
c) využíva� sprostredkovanie zastupovania v konaní

pred súdmi alebo pred orgánmi štátnej správy
a územnej samosprávy v súvislosti s výkonom po-
volania lekára,

d) zúčastňova� sa na vzdelávacích aktivítách komory,
e) na vydanie potvrdenia o zápise do registra lekárov

(§ 5 ods. 3),
f) požiada� o poskytnutie pôžičky alebo sociálnej vý-

pomoci z finančných prostriedkov komory. 

(2) Člen komory je povinný
a) vykonáva� svoje povolanie odborne, spôsobom

ustanoveným všeobecne záväznými právnymi pred-
pismi a v súlade s etickým kódexom,

b) oboznamova� sa s vnútornými predpismi komory
a dodržiava� ich,

30) § 24 písm. a), f) a g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31) § 72 zákona č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32) Zákon č. 313/2001 Z. z.
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c) oznamova� zmeny údajov, ktoré sa dotýkajú jeho
osoby alebo výkonu povolania lekára,

d) plni� úlohy vyplývajúce z členstva v komore,
e) plni� uznesenia orgánov komory,
f) včas a riadne plati� členské príspevky okrem obča-

na členského štátu, ktorému ministerstvo vydalo
povolenie na výkon povolania lekára na území Slo-
venskej republiky pod¾a osobitného predpisu,10) ak
preukáže, že je členom rovnocennej stavovskej or-
ganizácie v danom členskom štáte,

g) podrobi� sa lekárskemu vyšetreniu alebo absolvo-
va� doplňujúce školenie (§ 8),

h) podrobi� sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti po
dosiahnutí 65 rokov veku do troch mesiacov po
dosiahnutí tohto veku a následne každý rok.

(3) Členský príspevok sa uhrádza pod¾a vnútorných
predpisov komory. Členský príspevok je príjmom ko-
mory.

Orgány komory a orgány regionálnej
komory

§ 16

(1) Orgány komory sú:
a) snem komory,
b) rada komory,
c) prezídium komory,
d) prezident komory,
e) čestná rada komory,
f) kontrolný výbor komory. 

(2) Orgány regionálnej komory sú:
a) zhromaždenie delegátov regionálnej komory,
b) rada regionálnej komory,
c) prezídium regionálnej komory,
d) prezident regionálnej komory,
e) čestná rada regionálnej komory,
f) kontrolný výbor regionálnej komory.

(3) Regionálne komory si môžu utvára� spoločné or-
gány a poradné orgány.

§ 17

(1) Funkčné obdobie orgánov komory a orgánov re-
gionálnej komory (ïalej len „orgány“) je štvorročné. 

(2) Prezident komory, prezident regionálnej komory
a členovia orgánov vykonávajú svoje funkcie až do
zvolenia nových orgánov.

(3) Funkcie v orgánoch sú čestné, ak tento zákon
neustanovuje inak; za ich výkon sa vypláca len náhra-
da preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výko-
ne funkcie pod¾a osobitného predpisu,33) a náhrada za
stratu času; náhradu určuje snem komory.

(4) Snem komory je oprávnený rozhodnú� o funk-
ciách, ktoré sa budú vykonáva� na základe pracovno-
právneho vz�ahu s komorou.

(5) Zhromaždenie delegátov regionálnej komory je
oprávnené rozhodnú� o funkciách, ktoré sa budú vy-

konáva� na základe pracovnoprávneho vz�ahu s regio-
nálnou komorou.

 (6) Vo¾by prezidenta komory a prezidenta regionál-
nej komory sa vykonávajú každé štyri roky. Vo¾by do
ostatných orgánov sa vykonávajú každé dva roky tak,
že sa volí polovica členov orgánov, ktorým uplynulo
štvorročné funkčné obdobie.

 (7) Spôsob vo¾by orgánov a ich členov upraví komo-
ra vo volebnom poriadku komory.

 (8) Spôsob rokovania orgánov upraví komora v ro-
kovacom poriadku komory. 

 (9) Funkcia prezidentovi komory, prezidentovi re-
gionálnej komory a členovi orgánov komory zaniká 
a) vzdaním sa funkcie,
b) stratou bezúhonnosti (§ 5 ods. 7),
c) vylúčením [§ 42 ods. 2 písm. b) tretí bod],
d) odvolaním,
e) smr�ou alebo vyhlásením za mŕtveho.

(10) Člena orgánov komory možno odvola� z funkcie
pod¾a vnútorných predpisov.

(11) Členstvo v kontrolnom výbore komory a čestnej
rade komory je nezlučite¾né s členstvom v obdobných
orgánoch regionálnej komory.

(12) Členovia orgánov sú povinní zachováva� mlčan-
livos� o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v sú-
vislosti s výkonom funkcie.

§ 18

Snem komory 

(1) Snem komory je najvyšší orgán komory.

(2) Snem komory najmä
a) schva¾uje, mení a zrušuje vnútorné predpisy komo-

ry, ktorými sú najmä štatút, volebný poriadok,
rokovací poriadok, hospodársky poriadok, discipli-
nárny poriadok a štatút sekcií,

b) volí a odvoláva v tajných vo¾bách prezidenta komory
a členov orgánov komory okrem prezídia komory,

c) zriaïuje, zlučuje, rozde¾uje a zrušuje regionálne
komory,

d) hodnotí činnos� rady komory, prezidenta komory,
čestnej rady komory a kontrolného výboru komory,

e) zriaïuje a zrušuje sekcie komory,
f) schva¾uje výšku členského príspevku, 
g) môže zruši� alebo zmeni� rozhodnutia rady komory

okrem rozhodnutí vydaných pod¾a § 8 ods. 4 a § 43,
h) schva¾uje výšku náhrady za stratu času (§ 17 ods. 3).

(3) Snem komory písomne zvoláva rada komory naj-
menej raz za kalendárny rok. Ak o to písomne požiada
aspoň tretina členov komory, prezident komory, treti-
na regionálnych komôr alebo kontrolný výbor komory,
rada komory je povinná snem komory zvola� do dvoch
mesiacov odo dňa doručenia žiadosti. 

(4) Snem komory tvoria delegáti regionálnych ko-
môr. Spôsob vo¾by delegátov určí komora vo volebnom
poriadku.

33) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
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(5) Snem komory je schopný uznáša� sa, ak je na
ňom prítomná aspoň polovica delegátov. Na platnos�
uznesenia snemu komory je potrebný súhlas nadpolo-
vičnej väčšiny prítomných delegátov. Pri rozhodovaní
o štatúte komory je na uznesenie potrebný súhlas
dvoch tretín prítomných delegátov.

§ 19

Zhromaždenie delegátov regionálnej
komory

(1) Zhromaždenie delegátov regionálnej komory je
najvyšší orgán regionálnej komory.

(2) Zhromaždenie delegátov regionálnej komory
a) volí a odvoláva prezidenta regionálnej komory, čle-

nov orgánov regionálnej komory a delegátov snemu
komory,

b) hodnotí činnos� rady regionálnej komory, preziden-
ta regionálnej komory, čestnej rady regionálnej ko-
mory a kontrolného výboru regionálnej komory,

c) môže zruši� alebo zmeni� rozhodnutia rady regio-
nálnej komory okrem rozhodnutí vydaných pod¾a
§ 8 ods. 4 a § 43,

d) uznáša sa na ïalších veciach, ktoré si vyhradí
a ktoré nie sú vo výlučnej právomoci iných orgánov
komory.

(3) Zhromaždenie delegátov regionálnej komory pí-
somne zvoláva rada regionálnej komory najmenej raz
za kalendárny rok. Ak o to písomne požiada aspoň
tretina delegátov regionálnej komory, prezident regio-
nálnej komory alebo kontrolný výbor regionálnej ko-
mory, rada regionálnej komory je povinná zhromažde-
nie delegátov regionálnej komory zvola� do jedného
mesiaca odo dňa doručenia žiadosti.

(4) Zhromaždenie delegátov regionálnej komory tvo-
ria delegovaní členovia regionálnej komory. 

(5) Zhromaždenie delegátov regionálnej komory je
schopné uznáša� sa, ak je na ňom prítomná aspoň
polovica členov regionálnej komory. Na platnos� uzne-
senia zhromaždenia delegátov je potrebný súhlas nad-
polovičnej väčšiny prítomných delegátov. 

§ 20

Rada komory a rada regionálnej
komory

(1) Rada komory je riadiaci orgán komory v období
medzi zasadnutiami snemu. Členov rady komory volí
snem komory v súlade s volebným poriadkom.

(2) Rada komory 
a) volí a odvoláva prezídium komory a viceprezidenta

komory,
b) hodnotí činnos� prezídia komory a má právo vyža-

dova� správy o činnosti prezídia komory, 
c) má právo meni� alebo zrušova� rozhodnutia prezí-

dia komory,
d) schva¾uje návrh rozpočtu na kalendárny rok,
e) schva¾uje vyhodnotenie hospodárenia komory za

uplynulý rok, 
f) plní uznesenia snemu komory, 
g) rozhoduje o všetkých otázkach dotýkajúcich sa čin-

nosti komory s výnimkou vecí vo výlučnej právomo-
ci snemu komory,

h) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam prezí-
dia komory o vyčiarknutí z registra lekárov alebo
o odmietnutí zapísa� do registra lekárov,

i) podáva záväzný výklad vnútorných predpisov ko-
mory,

j) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam rady
regionálnej komory o uložení disciplinárneho opat-
renia.

(3) Rada regionálnej komory je riadiaci a výkonný
orgán regionálnej komory v období medzi zasadnutia-
mi zhromaždenia delegátov regionálnej komory. Radu
regionálnej komory volí z členov regionálnej komory
zhromaždenie delegátov regionálnej komory v súlade
s volebným poriadkom.

(4) Rada regionálnej komory
a) volí a odvoláva prezídium regionálnej komory a vi-

ceprezidenta regionálnej komory,
b) hodnotí činnos� prezídia regionálnej komory,
c) má právo meni� alebo zrušova� rozhodnutia prezí-

dia regionálnej komory,
d) vymenúva členov komisie na posudzovanie odbor-

nej spôsobilosti na výkon povolania lekára,
e) vydáva rozhodnutia pod¾a § 8 ods. 4,
f) hospodári s majetkom regionálnej komory,
g) schva¾uje vyhodnotenie hospodárenia regionálnej

komory za uplynulý rok, 
h) plní uznesenia zhromaždenia delegátov regionálnej

komory,
i) rozhoduje o všetkých otázkach dotýkajúcich sa čin-

nosti regionálnej komory okrem vecí vo výlučnej
právomoci zhromaždenia delegátov regionálnej ko-
mory,

j) spolupracuje s orgánmi štátnej správy a s orgánmi
samosprávy,

k) podáva návrh na zriadenie, zlúčenie, rozdelenie
a zrušenie regionálnych komôr.

(5) Členstvo v rade komory je nezlučite¾né s člen-
stvom v kontrolnom výbore komory a v čestnej rade
komory. Členstvo v rade regionálnej komory je nezlu-
čite¾né s členstvom v kontrolnom výbore regionálnej
komory a v čestnej rade regionálnej komory.

§ 21

Prezídium komory a prezídium
regionálnej komory

(1) Prezídium komory je výkonný orgán komory. Čle-
nov prezídia komory volí rada komory z členov rady
komory v súlade s volebným poriadkom.

(2) Prezídium komory 
a) zvoláva riadne zasadnutia rady komory, 
b) zvoláva mimoriadne zasadnutia rady komory, ak

o to požiada aspoň pätina členov rady komory, pre-
zident komory alebo kontrolný výbor komory,

c) plní uznesenia snemu komory a rady komory, 
d) zapisuje oprávnené osoby (§ 3 ods. 1) do registra

lekárov a vyčiarkuje lekárov z registra lekárov,
e) hospodári s majetkom komory a zodpovedá za hos-

podárenie komory,
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f) rozhoduje o všetkých veciach pod¾a tohto zákona,
ak o nich nerozhodujú iné orgány,

g) zabezpečuje informačnú, dokumentačnú a publi-
kačnú činnos�,

h) vydáva členom komory potvrdenie o zápise do re-
gistra lekárov.

(3) Prezídium regionálnej komory je výkonný orgán
regionálnej komory. Členov prezídia regionálnej komo-
ry volí rada regionálnej komory z členov rady regionál-
nej komory v súlade s volebným poriadkom.

(4) Prezídium regionálnej komory
a) zvoláva riadne zasadnutie rady regionálnej komory,
b) zvoláva mimoriadne zasadnutie rady regionálnej

komory, ak o to požiada aspoň pätina členov rady
regionálnej komory, prezident regionálnej komory
alebo kontrolný výbor regionálnej komory,

c) plní uznesenia zhromaždenia delegátov regionálnej
komory a rady regionálnej komory, 

d) hospodári s majetkom regionálnej komory,
e) rozhoduje o všetkých veciach pod¾a tohto zákona,

ak o nich nerozhodujú iné orgány,
f) zabezpečuje informačnú, dokumentačnú a publi-

kačnú činnos�. 

§ 22 

Prezident komory a prezident
regionálnej komory

(1) Prezident komory je štatutárny orgán komory.
Prezidenta komory volí snem komory v súlade s voleb-
ným poriadkom. Prezident komory je pri výkone funk-
cie viazaný rozhodnutiami orgánov príslušných na
rozhodovanie v danej veci.

(2) Prezident komory 
a) zastupuje a koná za komoru navonok,
b) zvoláva a vedie zasadnutia prezídia komory,
c) vedie zasadnutia rady komory,
d) predsedá zasadnutiam snemu komory. 

(3) Prezidenta komory v čase neprítomnosti zastu-
puje v rozsahu jeho práv a povinností viceprezident
komory. Prezident komory môže poveri� viceprezidenta
komory aj v iných prípadoch, aby ho zastupoval v roz-
sahu jeho práv a povinností. Viceprezidenta komory
volí a odvoláva rada komory.

(4) Prezident regionálnej komory je štatutárny orgán
regionálnej komory. Prezidenta regionálnej komory vo-
lí zhromaždenie delegátov regionálnej komory v súlade
s volebným poriadkom. Prezident regionálnej komory
je pri výkone funkcie viazaný rozhodnutiami orgánov
komory príslušných na rozhodovanie v danej veci.

(5) Prezident regionálnej komory
a) zastupuje a koná za regionálnu komoru navonok,
b) zvoláva a vedie riadne zasadnutia rady regionálnej

komory,
c) predsedá zhromaždeniu delegátov regionálnej ko-

mory.

(6) Prezidenta regionálnej komory v čase neprítom-
nosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností vice-

prezident regionálnej komory. Prezident regionálnej
komory môže poveri� viceprezidenta regionálnej komo-
ry aj v iných prípadoch, aby ho zastupoval v rozsahu
jeho práv a povinností. Viceprezidenta regionálnej ko-
mory volí a odvoláva rada regionálnej komory.

§ 23

Čestná rada komory a čestná rada
regionálnej komory

(1) Čestná rada komory je etický orgán a disciplinár-
ny orgán komory. Členov čestnej rady komory volí
snem komory v súlade s volebným poriadkom.

(2) Čestná rada komory
a) vykonáva disciplinárnu právomoc v súlade s týmto

zákonom a disciplinárnym poriadkom,
b) vyjadruje sa o etických otázkach výkonu povolania

lekára,
c) volí a odvoláva predsedu čestnej rady komory.

(3) Čestná rada regionálnej komory je etický orgán
a disciplinárny orgán regionálnej komory. Členov čes-
tnej rady regionálnej komory volí zhromaždenie dele-
gátov regionálnej komory v súlade s volebným poriad-
kom. 

(4) Čestná rada regionálnej komory
a) vykonáva disciplinárnu právomoc v súlade s týmto

zákonom a disciplinárnym poriadkom,
b) vyjadruje sa o etických otázkach výkonu povolania

lekára,
c) volí a odvoláva predsedu čestnej rady regionálnej

komory. 

(5) Členov čestnej rady regionálnej komory utvorenej
ako spoločný orgán viacerých regionálnych komôr vo-
lia zhromaždenia delegátov príslušných regionálnych
komôr v súlade s volebným poriadkom.

§ 24

Kontrolný výbor komory a kontrolný výbor
regionálnej komory

(1) Kontrolný výbor komory je kontrolný orgán ko-
mory. Členov kontrolného výboru komory volí snem
komory v súlade s volebným poriadkom.

(2) Kontrolný výbor komory 
a) kontroluje činnos� komory, 
b) kontroluje plnenie uznesení snemu komory a roz-

hodnutí rady komory,
c) kontroluje hospodárenie komory,
d) kontroluje činnos� prezídia komory,
e) kontroluje činnos� regionálnych komôr v oblasti

dodržiavania vnútorných predpisov a rozhodnutí
orgánov komory,

f) rozhoduje o s�ažnostiach,34) a ak ide o opodstatne-
nú s�ažnos�, podáva návrh na začatie disciplinár-
neho konania,

g) volí a odvoláva predsedu kontrolného výboru ko-
mory, ktorý riadi činnos� kontrolného výboru ko-
mory, 

34) Zákon č. 152/1998 Z. z. o s�ažnostiach.
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h) podáva odvolanie proti rozhodnutiu čestnej rady
regionálnej komory o uložení disciplinárneho opat-
renia.

(3) Kontrolný výbor regionálnej komory je kontrolný
orgán regionálnej komory. Členov kontrolneho výboru
regionálnej komory volí zhromaždenie delegátov regio-
nálnej komory v súlade s volebným poriadkom.

(4) Kontrolný výbor regionálnej komory
a) kontroluje činnos� regionálnej komory, 
b) kontroluje plnenie uznesení zhromaždenia delegá-

tov a rozhodnutí rady regionálnej komory,
c) kontroluje hospodárenie regionálnej komory,
d) kontroluje činnos� prezídia regionálnej komory,
e) kontroluje činnos� regionálnej komory v oblasti do-

držiavania vnútorných predpisov komory a rozhod-
nutí orgánov regionálnej komory,

f) rozhoduje o s�ažnostiach,34) a ak ide o opodstatne-
nú s�ažnos�, podáva návrh na začatie disciplinár-
neho konania,

g) volí a odvoláva predsedu kontrolného výboru regio-
nálnej komory, ktorý riadi činnos� kontrolného vý-
boru regionálnej komory.

(5) Kontrolný výbor regionálnej komory podáva ná-
vrh rade regionálnej komory na posúdenie odbornej
spôsobilosti alebo zdravotnej spôsobilosti lekára,
u ktorého sa zistili závažné nedostatky vo výkone po-
volania lekára.

§ 25

Sekcie komory a sekcie
regionálnej komory

(1) Komora a regionálne komory zriaïujú sekcie. 

(2) Sekcie komory a sekcie regionálnych komôr sú
sekcia lekárov zamestnancov a sekcia súkromných
lekárov. 

(3) Členmi sekcie lekárov zamestnancov sú lekári
vykonávajúci povolanie lekára v pracovnoprávnom
vz�ahu alebo ako spolupracujúce osoby.

(4) Členmi sekcie súkromných lekárov sú lekári,
ktorí vykonávajú povolanie lekára na základe povole-
nia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštát-
nom zdravotníckom zariadení.

§ 26

Odborné sekcie

(1) Komora si môže zriaïova� odborné sekcie na
riešenie špecifických otázok výkonu povolania lekára
v jednotlivých odboroch.

(2) Na základe zriadenia odbornej sekcie komory
môže regionálna komora zriadi� odbornú sekciu regio-
nálnej komory. 

(3) Členom odbornej sekcie môže by� len lekár, ktorý
vykonáva povolanie lekára v príslušnom odbore.

(4) Poslanie a úlohy sekcií vymedzí štatút komory.

§ 27

Hospodárenie a majetok 

(1) Komora a regionálne komory samostatne spra-
vujú svoj majetok a hospodária na základe rozpočtu
schváleného na príslušný rok.

(2) Ak rozpočet na príslušný kalendárny rok nebol
schválený do 31. decembra bežného roka, spravuje sa
hospodárenie komory posledným schváleným rozpoč-
tom.

(3) Pravidlá hospodárenia upravuje hospodársky po-
riadok komory.

(4) Majetok komory tvoria hnute¾né veci a nehnute¾-
né veci, ktoré sú vo vlastníctve komory, príjmy z člen-
ských príspevkov, peňažných pokút, darov, dotácií
a iných príjmov získaných v súlade so všeobecne zá-
väznými právnymi predpismi.

TRETIA  ČASŤ

SLOVENSKÁ KOMORA ZUBNÝCH LEKÁROV

§ 28

Základné ustanovenia

(1) Z doterajšej Slovenskej komory zubných leká-
rov28) sa zriaïuje Slovenská komora zubných lekárov
(ïalej len „komora zubných lekárov“) pod¾a tohto zá-
kona.

(2) Komora zubných lekárov je samosprávna stavov-
ská organizácia.

(3) Komora zubných lekárov je právnická osoba so
sídlom v Bratislave.

(4) Pôsobnos� komory zubných lekárov je daná úze-
mím Slovenskej republiky.

(5) Komora zubných lekárov si zriaïuje regionálne
komory zubných lekárov ako právnické osoby. Územ-
ná pôsobnos� regionálnej komory zubných lekárov je
ohraničená príslušným územným celkom pod¾a územ-
nosprávneho usporiadania Slovenskej republiky29) a je
uvedená v jej zriaïovacej listine.

(6) Regionálne komory zubných lekárov plnia úlohy
komory zubných lekárov v územnom obvode svojej
pôsobnosti v rozsahu a v súlade s týmto zákonom
a s vnútornými predpismi komory.

§ 29

Úlohy komory zubných lekárov

(1) Komora zubných lekárov plní tieto základné úlo-
hy:
a) združuje zubných lekárov, ktorí sú členmi komory

zubných lekárov, 
b) chráni práva a záujmy členov komory zubných le-

károv, 
c) poskytuje členom komory zubných lekárov medi-

cínske, právne a ekonomické poradenstvo v súvis-
losti s výkonom povolania zubného lekára,

d) sprostredkúva v prípade potreby zastupovanie
v konaní pred súdmi alebo pred inými orgánmi
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štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach
súvisiacich s výkonom povolania zubného lekára, 

e) rieši podnety, návrhy a s�ažnosti členov komory
zubných lekárov v súvislosti s ich právami a povin-
nos�ami vyplývajúcimi z tohto zákona,

f) vedie register zubných lekárov,
g) poskytuje údaje z registra zubných lekárov,
h) vydáva potvrdenia o zápise do registra zubných

lekárov a o zaplatení členského príspevku,
i) vybavuje podnety a s�ažnosti občanov týkajúce sa

poskytovania zdravotnej starostlivosti v neštát-
nych zdravotníckych zariadeniach poskytujúcich
zdravotnú starostlivos� v odbore stomatológie, 

j) vyjadruje sa o odbornej spôsobilosti na výkon po-
volania zubného lekára,

k) vyjadruje sa o zdravotnej spôsobilosti na výkon
povolania zubného lekára,

l) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam regio-
nálnych komôr zubných lekárov,

m) rozhoduje o disciplinárnych opatreniach,
n) zriaïuje, zlučuje, rozde¾uje a zrušuje regionálne

komory zubných lekárov,
o) vyjadruje sa o odbornej spôsobilosti a o etickej spô-

sobilosti zubného lekára, ktorý žiada o vydanie po-
volenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
pod¾a osobitného predpisu,4)

p) vydáva záväzné stanovisko k vymedzeniu zdravot-
níckych obvodov neštátnych zdravotníckych zaria-
dení ambulantnej zdravotnej starostlivosti30) okrem
zdravotníckych zariadení, v ktorých predmetom čin-
nosti nie je výkon povolania zubného lekára,

r) kontroluje dodržiavanie podmienok ustanovených
v tomto zákone a spolupracuje s orgánmi štátnej
správy a s orgánmi územnej samosprávy pod¾a oso-
bitného predpisu.31)

(2) Komora zubných lekárov ïalej
a) spolupracuje s príslušným orgánom štátnej správy

pri výkone dozoru nad dodržiavaním podmienok na
prevádzku štátnych zdravotníckych zariadení a ne-
štátnych zdravotníckych zariadení poskytujúcich
zdravotnú starostlivos� v odbore stomatológie, 

b) spolupracuje s ministerstvom pri určovaní siete
zdravotníckych zariadení,

c) spolupracuje s ministerstvom, so stavovskými or-
ganizáciami, s profesiovými združeniami a občian-
skymi združeniami, s odbornými spoločnos�ami, so
vzdelávacími inštitúciami a s ïalšími právnickými
osobami a fyzickými osobami v zdravotníctve vo
všetkých veciach súvisiacich s výkonom povolania
zubného lekára,

d) spolupracuje na tvorbe právnych predpisov súvi-
siacich s výkonom povolania zubného lekára
a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

e) vydáva vnútorné predpisy komory zubných lekárov
[§ 34 ods. 2 písm. a)],

f) vydáva pre členov komory zubných lekárov stano-
viská k etickým otázkam výkonu povolania zubné-
ho lekára,

g) zúčastňuje sa na výberových konaniach pri obsa-

dzovaní miest vedúcich zamestnancov v zdravot-
níckych zariadeniach pod¾a osobitného predpisu,32)

h) zúčastňuje sa na vykonávaní špecializačných skú-
šok zubných lekárov,

i) môže vykonáva� podnikate¾skú činnos� vo vlastnom
mene v oblasti vzdelávania, vydávania odborných
časopisov a publikácií na podporu plnenia svojich
úloh v súlade so svojím postavením.

§ 30

Členstvo v komore zubných
lekárov

(1) Členstvo v komore zubných lekárov vzniká zápi-
som do registra zubných lekárov, prijatím za neregis-
trovaného člena komory zubných lekárov alebo udele-
ním čestného členstva v komore zubných lekárov.

(2) Člen komory zubných lekárov je súčasne členom
regionálnej komory zubných lekárov pod¾a územnej
pôsobnosti výkonu povolania zubného lekára.

(3) Členstvo v komore zubných lekárov je povinné
pre všetky osoby, ktoré vykonávajú povolanie zubného
lekára poskytovaním zdravotnej starostlivosti.1)

(4) Komora zubných lekárov môže fyzickú osobu,
ktorá absolvovala štúdium v lekárskom odbore štúdia
stomatológia a nevykonáva povolanie zubného lekára,
prija� za neregistrovaného člena komory zubných le-
károv.

(5) Komora zubných lekárov môže fyzickej osobe,
ktorá absolvovala lekársku fakultu, nevykonáva povo-
lanie zubného lekára a významnou mierou prispela
k rozvoju komory zubných lekárov, udeli� čestné člen-
stvo v komore zubných lekárov.

(6) S neregistrovaným členstvom v komore zubných
lekárov a čestným členstvom v komore zubných leká-
rov sa nespájajú práva a povinnosti pod¾a tohto záko-
na okrem práva na účas� na vzdelávacích aktivitách
komory zubných lekárov a na valných zhromažde-
niach regionálnych komôr zubných lekárov, ako
aj práva podáva� návrhy a pripomienky k činnosti ko-
mory zubných lekárov. Neregistrovaný člen komory
zubných lekárov a čestný člen komory zubných leká-
rov sa nezapisujú do registra zubných lekárov.

(7) Na občana členského štátu, ktorému minister-
stvo vydalo povolenie na výkon povolania zubného
lekára na území Slovenskej republiky pod¾a osobitné-
ho predpisu,10) sa nevz�ahuje povinnos� pod¾a odseku
3, ak preukáže, že je členom rovnocennej stavovskej
organizácie v danom členskom štáte. Takúto osobu
komora zapíše do registra zubných lekárov po predlo-
žení povolenia na výkon povolania zubného lekára
pod¾a osobitného predpisu.10) V čase, po ktorý bude
vykonáva� povolanie zubného lekára na území Sloven-
skej republiky, sa na neho vz�ahujú práva a povinnos-
ti súvisiace s výkonom povolania zubného lekára ob-
dobne ako na členov komory okrem povinnosti plati�
členský príspevok [§ 31 ods. 2 písm. f)].
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§ 31

Práva a povinnosti člena komory
zubných lekárov

 (1) Člen komory zubných lekárov má právo
a) voli� a by� volený do orgánov komory zubných leká-

rov,
b) využíva� medicínske, právne a ekonomické pora-

denstvo v súvislosti s výkonom povolania zubného
lekára,

c) využíva� sprostredkovanie zastupovania v konaní
pred súdmi alebo pred inými orgánmi štátnej sprá-
vy a územnej samosprávy v súvislosti s výkonom
povolania zubného lekára,

d) zúčastňova� sa na vzdelávacích aktivitách komory
zubných lekárov,

e) na vydanie potvrdenia o zápise do registra zubných
lekárov (§ 5 ods. 3),

f) požiada� o poskytnutie pôžičky alebo sociálnej vý-
pomoci z finančných prostriedkov komory zubných
lekárov. 

(2) Člen komory zubných lekárov je povinný
a) vykonáva� svoje povolanie odborne spôsobom usta-

noveným všeobecne záväznými právnymi predpis-
mi a v súlade s etickým kódexom,

b) oboznamova� sa s vnútornými predpismi komory
zubných lekárov a dodržiava� ich,

c) oznamova� zmeny údajov, ktoré sa dotýkajú jeho
osoby alebo výkonu povolania zubného lekára,

d) plni� úlohy vyplývajúce z členstva v komore zub-
ných lekárov a v orgánoch komory zubných leká-
rov,

e) plni� uznesenia orgánov komory zubných lekárov,
f) včas a riadne plati� členské príspevky okrem obča-

na členského štátu, ktorému ministerstvo vydalo
povolenie na výkon povolania zubného lekára na
území Slovenskej republiky pod¾a osobitného pred-
pisu,10) ak preukáže, že je členom rovnocennej sta-
vovskej organizácie v danom členskom štáte,

g) podrobi� sa lekárskemu vyšetreniu alebo absolvo-
va� doplňujúce školenie (§ 8),

h) podrobi� sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti po
dosiahnutí 65 rokov veku do troch mesiacov po
dosiahnutí tohto veku a následne každý rok.

(3) Členský príspevok sa uhrádza pod¾a vnútorných
predpisov komory zubných lekárov. Členský príspevok
je príjmom komory zubných lekárov.

Orgány komory zubných lekárov a orgány
regionálnej  komory zubných lekárov

§ 32

(1) Orgány komory zubných lekárov sú:
a) snem komory zubných lekárov,
b) rada komory zubných lekárov,
c) prezídium komory zubných lekárov,
d) prezident komory zubných lekárov,
e) kontrolný výbor komory zubných lekárov,
f) čestná rada komory zubných lekárov.

(2) Orgány regionálnej komory zubných lekárov sú:

a) zhromaždenie delegátov regionálnej komory zub-
ných lekárov,

b) rada regionálnej komory zubných lekárov,
c) prezídium regionálnej komory zubných lekárov,
d) prezident regionálnej komory zubných lekárov,
e) kontrolný výbor regionálnej komory zubných leká-

rov,
f) čestná rada regionálnej komory zubných lekárov.

(3) Regionálne komory zubných lekárov si môžu ut-
vára� spoločné orgány a poradné orgány.

§ 33

(1) Funkčné obdobie orgánov komory zubných leká-
rov a orgánov regionálnej komory zubných lekárov
(ïalej len „orgány komory zubných lekárov“) je štvor-
ročné. 

(2) Prezident komory zubných lekárov, prezident re-
gionálnej komory zubných lekárov, členovia orgánov
komory zubných lekárov a členovia orgánov regionál-
nej komory zubných lekárov vykonávajú svoje funkcie
až do zvolenia nových orgánov komory zubných leká-
rov a orgánov regionálnej komory zubných lekárov.

(3) Funkcie v orgánoch komory zubných lekárov
a v orgánoch regionálnej komory zubných lekárov sú
čestné, ak tento zákon neustanovuje inak; za ich vý-
kon sa vypláca len náhrada preukázaných výdavkov,
ktoré im vznikli pri výkone funkcie pod¾a osobitného
predpisu,33) a náhrada za stratu času; náhradu určuje
snem komory zubných lekárov.

(4) Snem komory zubných lekárov je oprávnený roz-
hodnú� o funkciách, ktoré sa budú vykonáva� na zá-
klade pracovnoprávneho vz�ahu s komorou zubných
lekárov alebo s regionálnou komorou zubných leká-
rov.

(5) Zhromaždenie delegátov regionálnej komory zub-
ných lekárov je oprávnené rozhodnú� o funkciách,
ktoré sa budú vykonáva� na základe pracovnoprávne-
ho vz�ahu s komorou zubných lekárov alebo s regio-
nálnou komorou zubných lekárov.

(6) Vo¾by prezidenta komory zubných lekárov a vo¾-
by prezidenta regionálnej komory zubných lekárov sa
vykonávajú každé štyri roky. Vo¾by do ostatných orgá-
nov komory zubných lekárov a orgánov regionálnej
komory zubných lekárov sa vykonávajú každé dva roky
tak, že sa volí polovica členov orgánov komory zubných
lekárov alebo polovica členov orgánov regionálnej ko-
mory zubných lekárov, ktorým uplynulo štvorročné
funkčné obdobie. 

(7) Spôsob vo¾by do orgánov komory zubných leká-
rov a orgánov regionálnej komory zubných lekárov
upraví komora zubných lekárov vo volebnom poriadku
komory zubných lekárov.

(8) Spôsob rokovania orgánov komory zubných leká-
rov a orgánov regionálnej komory zubných lekárov
upraví komora zubných lekárov v rokovacom poriadku
komory zubných lekárov.

(9) Funkcia prezidentovi komory zubných lekárov,
prezidentovi regionálnej komory zubných lekárov
a členovi orgánov komory zubných lekárov zaniká 
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a) vzdaním sa funkcie,
b) stratou bezúhonnosti (§ 5 ods. 7),
c) vylúčením [§ 42 ods. 2 písm. b) tretí bod)],
d) odvolaním,
e) smr�ou alebo vyhlásením za mŕtveho.

(10) Člena orgánov komory zubných lekárov možno
odvola� z funkcie pod¾a vnútorných predpisov komory.

(11) Členstvo v kontrolnom výbore komory zubných
lekárov a v čestnej rade komory zubných lekárov je
nezlučite¾né s členstvom v obdobných orgánoch regio-
nálnej komory zubných lekárov.

(12) Členovia jednotlivých orgánov sú povinní za-
chováva� mlčanlivos� o skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedeli v súvislosti s výkonom funkcie.

§ 34

Snem komory zubných lekárov

(1) Snem komory zubných lekárov je najvyšší orgán
komory zubných lekárov.

(2) Snem komory zubných lekárov najmä
a) schva¾uje, mení a zrušuje vnútorné predpisy komo-

ry zubných lekárov, ktorými sú najmä štatút, vo-
lebný poriadok, rokovací poriadok, hospodársky
poriadok a disciplinárny poriadok,

b) volí a odvoláva v tajných vo¾bách prezidenta komo-
ry zubných lekárov a členov orgánov komory zub-
ných lekárov okrem prezídia komory zubných leká-
rov, 

c) zriaïuje, zlučuje, rozde¾uje a zrušuje regionálne
komory zubných lekárov,

d) hodnotí činnos� rady komory zubných lekárov, pre-
zidenta komory zubných lekárov, čestnej rady ko-
mory zubných lekárov a kontrolného výboru komo-
ry zubných lekárov,

e) schva¾uje výšku členského príspevku,
f) schva¾uje výšku náhrady za stratu času (§ 33 ods. 3).

(3) Snem komory zubných lekárov písomne zvoláva
rada komory zubných lekárov najmenej raz za kalen-
dárny rok. Ak o to písomne požiada aspoň tretina
členov komory zubných lekárov, prezident komory
zubných lekárov alebo aspoň jedna tretina regionál-
nych komôr zubných lekárov, alebo kontrolný výbor
komory zubných lekárov, rada komory zubných leká-
rov je povinná snem zvola� do dvoch mesiacov odo dňa
doručenia žiadosti. 

(4) Snem komory zubných lekárov tvoria delegáti
regionálnych komôr zubných lekárov. Spôsob vo¾by
delegátov určí komora zubných lekárov vo volebnom
poriadku.

(5) Snem komory zubných lekárov je schopný uzná-
ša� sa, ak je na ňom prítomná aspoň polovica delegá-
tov. Na platnos� uznesenia snemu komory zubných
lekárov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prí-
tomných delegátov. Pri rozhodovaní o štatúte komory
zubných lekárov je na platnos� uznesenia potrebný
súhlas dvoch tretín prítomných delegátov.

§ 35

Zhromaždenie delegátov regionálnej
komory zubných lekárov

(1) Zhromaždenie delegátov regionálnej komory zub-
ných lekárov je najvyšší orgán regionálnej komory
zubných lekárov.

(2) Zhromaždenie delegátov regionálnej komory zub-
ných lekárov
a) volí a odvoláva prezidenta komory zubných lekárov,

členov orgánov komory zubných lekárov a delegá-
tov snemu regionálnej komory zubných lekárov,

b) hodnotí činnos� rady komory zubných lekárov, pre-
zidenta komory zubných lekárov, čestnej rady ko-
mory zubných lekárov a kontrolného výboru regio-
nálnej komory zubných lekárov,

c) môže zruši� alebo zmeni� rozhodnutia rady regio-
nálnej komory zubných lekárov okrem rozhodnutí
vydaných pod¾a § 8 ods. 4 a § 43,

d) uznáša sa na ïalších veciach, ktoré si vyhradí
a ktoré nie sú vo výlučnej právomoci iných orgánov
komory zubných lekárov.

(3) Zhromaždenie delegátov regionálnej komory zub-
ných lekárov písomne zvoláva rada regionálnej komory
zubných lekárov najmenej raz za kalendárny rok. Ak
o to písomne požiada aspoň jedna tretina členov regio-
nálnej komory zubných lekárov, prezident regionálnej
komory zubných lekárov alebo kontrolný výbor regio-
nálnej komory zubných lekárov, rada regionálnej ko-
mory zubných lekárov je povinná zhromaždenie dele-
gátov regionálnej komory zubných lekárov zvola� do
jedného mesiaca od doručenia žiadosti. 

(4) Zhromaždenie delegátov regionálnej komory zub-
ných lekárov tvoria delegovaní členovia regionálnej
komory zubných lekárov. 

(5) Zhromaždenie delegátov regionálnej komory zub-
ných lekárov je schopné uznáša� sa, ak je na ňom
prítomná aspoň polovica delegátov regionálnej komory
zubných lekárov. Na platnos� uznesenia zhromažde-
nia delegátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných delegátov. 

§ 36

Rada komory zubných lekárov a rada regionálnej
komory zubných lekárov

(1) Rada komory zubných lekárov je riadiaci orgán
komory zubných lekárov v období medzi zasadnutiami
snemu komory zubných lekárov. Radu komory zub-
ných lekárov volí snem komory zubných lekárov v sú-
lade s volebným poriadkom.

(2) Rada komory zubných lekárov
a) volí a odvoláva prezídium komory zubných lekárov

a viceprezidenta komory zubných lekárov,
b) hodnotí činnos� prezídia komory zubných lekárov

a má právo vyžadova� správy o jeho činnosti, 
c) má právo meni� alebo zrušova� rozhodnutia prezí-

dia komory zubných lekárov,
d) schva¾uje návrh rozpočtu komory zubných lekárov

na kalendárny rok,
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e) schva¾uje vyhodnotenie hospodárenia komory zub-
ných lekárov za uplynulý rok, 

f) plní uznesenia snemu komory zubných lekárov, 
g) rozhoduje o všetkých otázkach dotýkajúcich sa čin-

nosti komory zubných lekárov okrem vecí vo výluč-
nej právomoci snemu komory zubných lekárov,

h) podáva záväzný výklad vnútorných predpisov ko-
mory zubných lekárov, 

i) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam prezí-
dia komory zubných lekárov o vyčiarknutí z regis-
tra zubných lekárov a o odmietnutí zapísa� zubné-
ho lekára do registra zubných lekárov,

j) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam rady
regionálnej komory zubných lekárov o uložení dis-
ciplinárneho opatrenia.

(3) Rada regionálnej komory zubných lekárov je ria-
diaci a výkonný orgán regionálnej komory zubných
lekárov v období medzi zasadnutiami zhromaždenia
delegátov regionálnej komory zubných lekárov. Členov
rady regionálnej komory zubných lekárov volí z dele-
gátov regionálnej komory zubných lekárov zhromažde-
nie delegátov regionálnej komory zubných lekárov
v súlade s volebným poriadkom.

(4) Rada regionálnej komory zubných lekárov
a) volí a odvoláva prezídium regionálnej komory zub-

ných lekárov a viceprezidenta regionálnej komory
zubných lekárov,

b) hodnotí činnos� prezídia regionálnej komory zub-
ných lekárov,

c) má právo meni� alebo zrušova� rozhodnutia prezí-
dia regionálnej komory zubných lekárov,

d) vymenúva členov komisie na posudzovanie odbor-
nej spôsobilosti na výkon povolania zubného leká-
ra,

e) vydáva rozhodnutia pod¾a § 8 ods. 4,
f) schva¾uje návrh rozpočtu regionálnej komory zub-

ných lekárov na kalendárny rok,
g) schva¾uje vyhodnotenie hospodárenia regionálnej

komory zubných lekárov za uplynulý rok, 
h) plní uznesenia zhromaždenia delegátov regionálnej

komory zubných lekárov,
i) rozhoduje o všetkých otázkach dotýkajúcich sa čin-

nosti regionálnej komory zubných lekárov s výnim-
kou vecí vo výlučnej právomoci zhromaždenia dele-
gátov regionálnej komory zubných lekárov,

j) spolupracuje s orgánmi štátnej správy a orgánmi
samosprávy,

k) podáva návrh na zriadenie, zlúčenie, rozdelenie
a zrušenie regionálnej komory,

(5) Členstvo v rade komory zubných lekárov je ne-
zlučite¾né s členstvom v kontrolnom výbore komory
zubných lekárov a v čestnej rade komory zubných
lekárov. Členstvo v rade regionálnej komory zubných
lekárov je nezlučite¾né s členstvom v kontrolnom vý-
bore regionálnej komory zubných lekárov a v čestnej
rade regionálnej komory zubných lekárov.

§ 37

Prezídium komory zubných lekárov a prezídium
regionálnej komory zubných lekárov

(1) Prezídium komory zubných lekárov je výkonný

orgán komory zubných lekárov. Členov prezídia komo-
ry zubných lekárov volí rada komory zubných lekárov
z členov rady komory zubných lekárov v súlade s vo-
lebným poriadkom.

(2) Prezídium komory zubných lekárov
a) zvoláva riadne zasadnutia rady komory zubných

lekárov, 
b) zvoláva mimoriadne zasadnutia rady komory zub-

ných lekárov, ak o to požiada aspoň pätina členov
rady komory zubných lekárov, prezident komory
zubných lekárov alebo kontrolný výbor komory
zubných lekárov,

c) plní uznesenia snemu komory zubných lekárov
a rady komory zubných lekárov, 

d) zapisuje oprávnené osoby (§ 3 ods. 2) do registra
zubných lekárov a vyčiarkuje zubných lekárov z re-
gistra zubných lekárov,

e) hospodári s majetkom komory zubných lekárov, 
f) rozhoduje o všetkých veciach pod¾a tohto zákona,

ak o nich nerozhodujú iné orgány komory zubných
lekárov,

g) zabezpečuje informačnú, dokumentačnú a publi-
kačnú činnos�,

h) vydáva členom komory zubných lekárov potvrdenie
o zápise do registra zubných lekárov.

(3) Preziídium regionálnej komory zubných lekárov
je výkonný orgán regionálnej komory zubných lekárov.
Členov prezídia regionálnej komory zubných lekárov
volí rada regionálnej komory zubných lekárov z členov
rady regionálnej komory zubných lekárov v súlade
s volebným poriadkom.

(4) Prezídium regionálnej komory zubných lekárov
a) zvoláva riadne zasadnutia rady regionálnej komory

zubných lekárov,
b) zvoláva mimoriadne zasadnutie rady regionálnej

komory zubných lekárov, ak o to požiada aspoň
pätina členov rady regionálnej komory zubných
lekárov, prezident regionálnej komory zubných le-
károv alebo kontrolný výbor regionálnej komory
zubných lekárov,

c) plní uznesenia zhromaždenia delegátov regionálnej
komory zubných lekárov a rady regionálnej komory
zubných lekárov, 

d) hospodári s majetkom regionálnej komory zubných
lekárov, 

e) rozhoduje o všetkých veciach pod¾a tohto zákona,
ak o nich nerozhodujú iné orgány regionálnej ko-
mory zubných lekárov,

f) zabezpečuje informačnú, dokumentačnú a publi-
kačnú činnos�.

§ 38 

Prezident komory zubných lekárov a prezident
regionálnej komory zubných lekárov

(1) Prezident komory zubných lekárov je štatutárny
orgán komory zubných lekárov. Prezidenta komory
zubných lekárov volí snem komory zubných lekárov.
Prezident komory zubných lekárov je pri výkone funk-
cie viazaný rozhodnutiami príslušných orgánov komo-
ry zubných lekárov.
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(2) Prezident komory zubných lekárov
a) zastupuje a koná za komoru zubných lekárov na-

vonok,
b) zvoláva a vedie zasadnutia prezídia komory zub-

ných lekárov,
c) vedie zasadnutia rady komory zubných lekárov,
d) predsedá zasadnutiu snemu komory zubných leká-

rov. 

(3) Prezidenta komory zubných lekárov v čase neprí-
tomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností
viceprezident komory zubných lekárov. Prezident ko-
mory zubných lekárov môže poveri� viceprezidenta
komory zubných lekárov aj v iných prípadoch, aby ho
zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Vicepre-
zidenta komory zubných lekárov volí a odvoláva rada
komory zubných lekárov.

(4) Prezident regionálnej komory zubných lekárov je
štatutárny orgán regionálnej komory zubných lekárov.
Prezidenta regionálnej komory zubných lekárov volí
zhromaždenie delegátov regionálnej komory zubných
lekárov v súlade s volebným poriadkom. Prezident re-
gionálnej komory je pri výkone funkcie viazaný rozhod-
nutiami príslušných orgánov regionálnej komory zub-
ných lekárov. 

(5) Prezident regionálnej komory zubných lekárov
a) zastupuje a koná za regionálnu komoru zubných

lekárov navonok,
b) zvoláva a vedie zasadnutia rady regionálnej komory

zubných lekárov,
c) predsedá zhromaždeniu delegátov regionálnej ko-

mory zubných lekárov.

(6) Prezidenta regionálnej komory zubných lekárov
v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv
a povinností viceprezident regionálnej komory zub-
ných lekárov. Prezident regionálnej komory zubných
lekárov môže poveri� viceprezidenta regionálnej komo-
ry zubných lekárov aj v iných prípadoch, aby ho zastu-
poval v rozsahu jeho práv a povinností. Viceprezidenta
regionálnej komory zubných lekárov volí a odvoláva
rada regionálnej komory zubných lekárov.

§ 39

Čestná rada komory zubných lekárov a čestná rada
regionálnej komory zubných lekárov

(1) Čestná rada komory zubných lekárov je etický
orgán komory zubných lekárov a disciplinárny orgán
komory zubných lekárov. Členov čestnej rady komory
zubných lekárov volí snem komory zubných lekárov
v súlade s volebným poriadkom.

(2) Čestná rada komory zubných lekárov 
a) vykonáva disciplinárnu právomoc v súlade s týmto

zákonom a disciplinárnym poriadkom,
b) vyjadruje sa o etických otázkach výkonu povolania

zubného lekára,
c) volí a odvoláva predsedu čestnej rady komory zub-

ných lekárov, ktorý riadi činnos� čestnej rady ko-
mory zubných lekárov.

(3) Čestná rada regionálnej komory zubných lekárov
je etický orgán regionálnej komory zubných lekárov

a disciplinárny orgán regionálnej komory zubných le-
károv. Čestnú radu regionálnej komory zubných leká-
rov volí zhromaždenie delegátov regionálnej komory
zubných lekárov v súlade s volebným poriadkom.

(4) Čestná rada regionálnej komory zubných lekárov
a) vykonáva disciplinárnu právomoc v súlade s týmto

zákonom a disciplinárnym poriadkom,
b) vyjadruje sa o etických otázkach výkonu povolania

zubného lekára,
c) volí a odvoláva predsedu čestnej rady regionálnej

komory zubných lekárov, ktorý riadi činnos� čest-
nej rady regionálnej komory zubných lekárov.

(5) Členov čestnej rady regionálnej komory zubných
lekárov utvorenej ako spoločný orgán viacerých regio-
nálnych komôr zubných lekárov volia zhromaždenia
delegátov príslušných regionálnych komôr zubných
lekárov v súlade s volebným poriadkom.

§ 40

Kontrolný výbor komory zubných lekárov a kontrolný
výbor regionálnej komory zubných lekárov

(1) Kontrolný výbor komory zubných lekárov je kon-
trolný orgán komory zubných lekárov. Členov kontrol-
ného výboru komory zubných lekárov volí v súlade
s volebným poriadkom snem komory zubných lekárov.

(2) Kontrolný výbor komory zubných lekárov
a) kontroluje činnos� komory zubných lekárov, 
b) kontroluje plnenie uznesení snemu komory zub-

ných lekárov a rozhodnutí rady komory zubných
lekárov,

c) kontroluje hospodárenie komory zubných lekárov,
d) kontroluje činnos� prezídia komory zubných leká-

rov,
e) kontroluje činnos� regionálnych komôr zubných

lekárov v oblasti dodržiavania vnútorných predpi-
sov komory zubných lekárov a rozhodnutí orgánov
komory zubných lekárov,

f) rozhoduje o s�ažnostiach34) a v prípade opodstatne-
nosti s�ažnosti podáva návrh na začatie disciplinár-
neho konania,

g) volí zo svojich členov a odvoláva predsedu, ktorý
riadi činnos� kontrolného výboru komory zubných
lekárov,

h) podáva odvolanie proti rozhodnutiu čestnej rady
regionálnej komory o uložení disciplinárneho opat-
renia.

(3) Kontrolný výbor regionálnej komory zubných le-
károv je kontrolný orgán regionálnej komory zubných
lekárov. Kontrolný výbor regionálnej komory zubných
lekárov volí v súlade s volebným poriadkom zhromaž-
denie delegátov regionálnej komory zubných lekárov.

(4) Kontrolný výbor regionálnej komory zubných le-
károv
a) kontroluje činnos� regionálnej komory zubných le-

károv, 
b) kontroluje plnenie uznesení zhromaždenia delegá-

tov komory zubných lekárov a rozhodnutí rady re-
gionálnej komory zubných lekárov,

c) kontroluje hospodárenie regionálnej komory zub-
ných lekárov,
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d) kontroluje činnos� prezídia regionálnej komory
zubných lekárov,

e) kontroluje činnos� regionálnej komory zubných le-
károv v oblasti dodržiavania vnútorných predpisov
komory zubných lekárov a rozhodnutí orgánov re-
gionálnej komory zubných lekárov,

f) rozhoduje o s�ažnostiach,34) a ak ide o opodstatne-
nú s�ažnos�, podáva návrh na začatie disciplinár-
neho konania,

g) volí zo svojich členov a odvoláva predsedu, ktorý
riadi činnos� kontrolného výboru regionálnej komo-
ry zubných lekárov.

(5) Kontrolný výbor regionálnej komory zubných le-
károv podáva rade regionálnej komory zubných leká-
rov návrh na posúdenie odbornej spôsobilosti alebo
zdravotnej spôsobilosti zubného lekára, u ktorého sa
zistili závažné nedostatky vo výkone povolania zubné-
ho lekára.

§ 41

Hospodárenie a majetok

(1) Komora zubných lekárov a regionálne komory
zubných lekárov samostatne spravujú svoj majetok
a hospodária na základe rozpočtu.

(2) Ak rozpočet na príslušný kalendárny rok nebol
schválený do 31. decembra bežného roka, spravuje sa
hospodárenie komory posledným schváleným roz-
počtom.

(3) Pravidlá hospodárenia upravuje hospodársky po-
riadok komory zubných lekárov.

(4) Majetok komory zubných lekárov tvoria hnute¾né
veci a nehnute¾né veci, ktoré sú vo vlastníctve komory
zubných lekárov, príjmy z členských príspevkov, pe-
ňažných pokút, darov, dotácií a iných príjmov získa-
ných v súlade s právnymi predpismi.

ŠTVRTÁ  ČASŤ

DISCIPLINÁRNE OPATRENIE
A DISCIPLINÁRNE KONANIE

§ 42

Disciplinárne opatrenia

(1) Disciplinárnym previnením člena komory a člena
komory zubných lekárov (ïalej len „člen“) je porušenie
povinností, ktoré ustanovil tento zákon, ak nejde
o trestný čin.

(2) Za disciplinárne previnenie možno členovi uloži�
niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
a) za porušenie povinností člena uvedených v § 15

ods. 2 písm. b), c), e) a f) a v § 31 ods. 2 písm. b),
c), e) a f)
1. písomné napomenutie za prvé porušenie jednej

z týchto povinností od vzniku členstva v komore
a členstva v komore zubných lekárov alebo

2. pokutu až do 10 000 Sk za opakované porušenie
jednej z týchto povinností,

b) za porušenie povinností pri výkone povolania pod¾a

§ 15 ods. 2 písm. a), d), g) a h) a § 31 ods. 2
písm. a), d), g) a h)
1. pokutu od 5 000 do 20 000 Sk za prvé porušenie

jednej z týchto povinností od vzniku členstva
v komore a členstva v komore zubných lekárov, 

2. podmienečné vylúčenie až na dva roky za opako-
vané porušenie jednej z týchto povinností alebo

3. vylúčenie, ak porušil povinnos�, za ktorej poruše-
nie sa mu už v minulosti uložilo disciplinárne
opatrenie pod¾a písmena b) druhého bodu.

(3) Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa pri-
hliada na povahu porušenej povinnosti, spôsob kona-
nia alebo opomenutia, mieru zavinenia, opakované
disciplinárne previnenie alebo inú pri�ažujúcu okol-
nos�.

Discipl inárne konanie

§ 43

(1) Disciplinárne konanie sa začína na návrh kon-
trolného výboru komory, kontrolného výboru komory
zubných lekárov, kontrolného výboru regionálnej ko-
mory a kontrolného výboru regionálnej komory zub-
ných lekárov.

(2) Návrh na začatie disciplinárneho konania možno
poda� do troch mesiacov odo dňa, keï sa kontrolný
výbor komory, kontrolný výbor komory zubných leká-
rov, kontrolný výbor regionálnej komory a kontrolný
výbor regionálnej komory zubných lekárov dozvedeli
o disciplinárnom previnení člena, najneskôr do jedné-
ho roka odo dňa, keï sa člen disciplinárne previnil. 

§ 44

(1) O uložení disciplinárneho opatrenia pod¾a § 42
rozhoduje čestná rada regionálnej komory a čestná
rada regionálnej komory zubných lekárov ako prvo-
stupňové orgány.

(2) Čestná rada regionálnej komory a čestná rada
regionálnej komory zubných lekárov sú povinné o veci
rozhodnú� do 30 dní odo dňa začatia konania, vo zvláš�
zložitých prípadoch do 60 dní odo dňa začatia konania.
Ak nemožno vzh¾adom na povahu veci rozhodnú� ani
v tejto lehote, môže ju primerane predĺži� v obzvláš�
zložitých prípadoch čestná rada komory a čestná rada
komory zubných lekárov. O predĺžení lehoty sú čestná
rada komory a čestná rada komory zubných lekárov
povinné informova� člena písomne. 

(3) Ak čestná rada regionálnej komory o veci neroz-
hodne v ustanovenej lehote, člen, o ktorého discipli-
nárnom previnení sa rozhoduje, kontrolný výbor ko-
mory alebo kontrolný výbor regionálnej komory je
oprávnený požiada� o rozhodnutie pre nečinnos� orgá-
nov regionálnej komory čestnú radu komory. Proti
rozhodnutiu čestnej rady komory sa odvolanie podáva
rade komory, ktorá o veci rozhodne ako odvolací orgán.

(4) Ak čestná rada regionálnej komory zubných le-
károv o veci nerozhodne v ustanovenej lehote, člen,
o ktorého disciplinárnom previnení sa rozhoduje, kon-
trolný výbor komory zubných lekárov alebo kontrolný
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výbor regionálnej komory zubných lekárov je oprávne-
ný požiada� o rozhodnutie pre nečinnos� orgánov re-
gionálnej komory zubných lekárov čestnú radu komo-
ry zubných lekárov. Proti rozhodnutiu čestnej rady
komory zubných lekárov sa odvolanie podáva rade
komory zubných lekárov, ktorá o veci rozhodne ako
odvolací orgán. 

 (5) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatre-
nia musí by� písomné a musí obsahova� výrok s uve-
dením ustanovenia právneho predpisu, pod¾a ktorého
sa rozhodlo, odôvodnenie s uvedením skutočností
a právnych predpisov, ktoré boli podkladom na roz-
hodnutie, a poučenie o opravnom prostriedku. Na do-
ručovanie sa primerane vz�ahujú ustanovenia pracov-
noprávnych predpisov o doručovaní.15)

 (6) Proti rozhodnutiu čestnej rady regionálnej ko-
mory a čestnej rady regionálnej komory zubných leká-
rov o uložení disciplinárneho opatrenia môže poda�
odvolanie dotknutý člen, kontrolný výbor regionálnej
komory, kontrolný výbor komory alebo kontrolný vý-
bor regionálnej komory zubných lekárov, kontrolný
výbor komory zubných lekárov. Odvolanie možno
poda� do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; od-
volanie má odkladný účinok.

 (7) O odvolaní pod¾a odseku 6 rozhodujú čestná
rada komory a čestná rada komory zubných lekárov,
ktoré môžu napadnuté rozhodnutie potvrdi�, zmeni�,
zruši�, prípadne zruši� a vec vráti� na nové konanie
a rozhodnutie. Čestná rada regionálnej komory a čes-
tná rada regionálnej komory zubných lekárov sú via-
zané právnym názorom čestnej rady komory a čestnej
rady komory zubných lekárov. Rozhodnutie o odvolaní
je konečné a nemožno sa proti nemu odvola�.

 (8) Podrobnosti o disciplinárnom konaní vrátane
doručovania a spôsobu vykonania písomného napo-
menutia, ako aj vylúčenia upravuje disciplinárny po-
riadok.

 (9) Právoplatné rozhodnutie, ktorým bolo uložené
disciplinárne opatrenie pod¾a § 42 ods. 2 písm. b) dru-
hého bodu a tretieho bodu, je preskúmate¾né súdom
pod¾a osobitného predpisu.16)

(10) Právoplatné rozhodnutie, ktorým bolo uložené
disciplinárne opatrenie pod¾a § 42 ods. 2 písm. b) tre-
tieho bodu, čestná rada komory zašle prezídiu komory
a čestná rada komory zubných lekárov zašle prezídiu
komory zubných lekárov na ïalšie konanie pod¾a § 7.

(11) Ak právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty
nebolo dobrovo¾ne splnené, možno ho vykona� v kona-
ní o výkon rozhodnutia pod¾a osobitného predpisu.35)

(12) Komora a komora zubných lekárov oznámia
disciplinárne previnenie občana členského štátu, kto-
ré je dôvodom na uloženie disciplinárneho opatrenia
pod¾a § 42 ods. 2 písm. b) druhého bodu a tretieho
bodu, ministerstvu, tomuto občanovi členského štátu

a rovnocennej stavovskej organizácii daného členské-
ho  štátu.

(13) Komora a komora zubných lekárov pri postupe
pod¾a odseku 12 zabezpečia ochranu osobných údajov
pod¾a osobitného predpisu.9)

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE
USTANOVENIA

§ 45

(1) Lekár, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti
tohto zákona členom Slovenskej lekárskej komory
zriadenej pod¾a osobitného zákona,28) stáva sa členom
komory pod¾a tohto zákona. Zubný lekár, ktorý je ku
dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom
Slovenskej komory zubných lekárov zriadenej pod¾a
osobitného zákona,28) stáva sa členom komory zub-
ných lekárov pod¾a tohto zákona. Do registra lekárov
a registra zubných lekárov ich zapíše komora a komo-
ra zubných lekárov bez žiadosti a oznámi im zápis do
60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(2) Člen zapísaný do registra lekárov a registra zub-
ných lekárov je povinný predloži� doklady preukazu-
júce splnenie podmienok na zápis do registra lekárov
a registra zubných lekárov pod¾a tohto zákona do
troch mesiacov od oznámenia o zápise do registra le-
károv a registra zubných lekárov. Ak v tejto lehote člen
nesplní túto povinnos�, príslušný orgán komory a prí-
slušný orgán komory zubných lekárov ho z registra
lekárov a registra zubných lekárov vyčiarkne. 

(3) Ten, kto vykonáva povolanie lekára1) alebo povo-
lanie zubného lekára,1) ktorý ku dňu nadobudnutia
účinnosti tohto zákona nie je členom Slovenskej lekár-
skej komory alebo členom Slovenskej komory zubných
lekárov, je povinný požiada� o zápis do registra lekárov
alebo registra zubných lekárov do dvoch mesiacov od
nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Komora a ko-
mora zubných lekárov sú povinné vykona� zápis do
registra lekárov a registra zubných lekárov a oznámi�
im zapísanie do troch mesiacov od prijatia žiadosti. Na
zápis pod¾a tohto ustanovenia sa nevz�ahuje § 6.

(4) Doterajšie pracovnoprávne vz�ahy lekára a zub-
ného lekára sa uvedú do súladu s týmto zákonom do
troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zá-
kona.

(5) Pri výkone povolania lekára a pri výkone povola-
nia zubného lekára sa za mimoriadne udalosti, kde
hrozí nebezpečenstvo ohrozujúce život a zdravie pod¾a
osobitného predpisu,36) považujú naliehavé práce le-
kára a zubného lekára, pri ktorých lekár a zubný lekár
zachraňujú život alebo zdravie osoby.

(6) Do ustanovenia orgánov komory pod¾a tohto zá-
kona vykonávajú ich pôsobnos� doterajšie orgány Slo-

35) § 251 až 351 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene
a doplnení ïalších zákonov v znení neskorších predpisov.

36) § 97 ods. 9 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z.
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venskej lekárskej komory. Do ustanovenia orgánov
komory zubných lekárov pod¾a tohto zákona vykoná-
vajú ich pôsobnos� doterajšie orgány Slovenskej komo-
ry zubných lekárov. Doterajšia rada Slovenskej lekár-
skej komory a doterajšia rada Slovenskej komory
zubných lekárov zvolajú snem komory a snem komory
zubných lekárov pod¾a tohto zákona tak, aby sa usku-
točnili do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnos-
ti tohto zákona.

(7) Do ustanovenia orgánov komory pod¾a tohto zá-
kona vykonávajú ich pôsobnos� doterajšie orgány re-
gionálnej komory Slovenskej lekárskej komory. Do
ustanovenia orgánov komory zubných lekárov pod¾a
tohto zákona vykonávajú ich pôsobnos� doterajšie or-
gány regionálnej komory Slovenskej komory zubných
lekárov. 

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona
č. 140/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona
č. 80/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona
č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z. a zákona
č.131/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

1. V § 32 ods. 4 písm. a) sa vypúš�ajú slová „a k ur-
čenému zdravotníckemu obvodu“.

2. V § 33 ods. 8 sa za písmeno a) vkladá nové písme-
no b), ktoré znie:
„b) prestal spĺňa� predpoklady ustanovené osobitnými

predpismi,10d)“.

 Poznámka pod čiarou k odkazu 10d znie:
„10d)Napríklad zákon č. 219/2002 Z. z. o povolaní lekára, o Sloven-

skej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára, o Sloven-
skej komore zubných lekárov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákon č. 216/2002 Z. z. o povolaní lekárnika, o Slo-
venskej lekárnickej komore a o doplnení zákona č. 140/1998
Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zá-
kon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o re-
klame v znení neskorších predpisov.“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená
c) až g).

3. V § 54 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie: 

„(7) Zdravotnícky pracovník je spôsobilý na výkon
zdravotníckeho povolania, ak spĺňa predpoklady pod¾a
osobitných predpisov.10d)“.

Doterajšie odseky 7 až 18 sa označujú ako odseky
8 až 19.

4. V § 72 ods. 1 písm. b) sa na konci vypúš�a čiarka
a pripájajú sa tieto slová: „a kontrole plnenia podmie-
nok na výkon zdravotníckeho povolania ustanovených
osobitnými predpismi,10d)“. 

5. V § 76 ods. 3 písm. b) sa na konci vypúš�a čiarka
a pripájajú sa tieto slová: „a osobitných predpisov10d)
upravujúcich výkon zdravotníckeho povolania,“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. mája 2002 ok-
rem § 14 ods. 7, § 30 ods. 7 a § 44 ods. 12, ktoré
nadobúdajú účinnos� vstupom Slovenskej republiky
do Európskej únie.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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ETICKÝ KÓDEX

Všeobecné povinnosti lekára a zubného lekára

 (1) Stavovskou povinnos�ou lekára a zubného lekára je profesionálna starostlivos� o zdravie jednotlivca
a spoločnosti v súlade so zásadami ¾udskosti, v duchu úcty k ¾udskému životu od jeho počiatku až do konca so
všetkými oh¾admi na dôstojnos� ¾udského jedinca.

 (2) Povinnos�ou lekára a zubného lekára je zachováva� život, chráni� a obnovova� zdravie, mierni� utrpenie bez
oh¾adu na národnos�, rasu, vierovyznanie, politickú príslušnos�, spoločenské postavenie, morálnu či rozumovú
úroveň a poves� pacienta a bez oh¾adu na osobné pocity lekára.

 (3) Lekár a zubný lekár pri výkone povolania postupujú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 (4) Povinnos�ou lekára a zubného lekára je by� za všetkých okolností vo svojich profesionálnych rozhodnutiach
nezávislý a zodpovedný.

 (5) Lekár a zubný lekár napomáhajú pacientom uplatňova� právo slobodného výberu lekára.

 

Lekár a zubný lekár a výkon ich povolaní

 (1) Lekár a zubný lekár v rámci svojej odbornej spôsobilosti a kompetencie vykonávajú preventívne výkony,
diagnostické výkony a liečebné výkony spôsobom zodpovedajúcim súčasným poznatkom lekárskej vedy. 

 (2) Lekár a zubný lekár plnia svoje povinnosti aj v situáciách verejného ohrozenia a pri katastrofách prírodnej
alebo inej povahy.

 (3) Od lekára a zubného lekára nemožno vyžadova� taký lekársky výkon alebo spoluúčas� na ňom, ktorý
odporuje ich svedomiu, okrem prípadov na ochranu života, zdravia alebo práv iných.

 (4) Lekár a zubný lekár nesmú predpisova� lieky, od ktorých vzniká závislos�, alebo také lieky, ktoré majú účinky
dopingu, na iné ako liečebné účely.

 (5) Lekár a zubný lekár u nevyliečite¾ne chorých a zomierajúcich miernia boles�, rešpektujú ¾udskú dôstojnos�
a zmierňujú utrpenie. Eutanázia a asistované suicidium sú neprípustné.

 (6) Lekár a zubný lekár, ktorí vykonávajú povolanie, sú povinní dba� o svoj odborný rast a sústavne sa vzdeláva�.

 (7) Lekár a zubný lekár sú povinní pri výkone povolania primerane chráni� zdravotnú dokumentáciu pred
neoprávnenou zmenou, zničením alebo zneužitím.

 (8) Lekár a zubný lekár nesmú sami alebo po dohovore s inými ordinova� neúčelné diagnostické, liečebné ani
iné výkony. 

 (9) Pri predpisovaní a odporúčaní liekov a zdravotníckych pomôcok sa lekár a zubný lekár nesmú riadi�
komerčnými h¾adiskami, ale výlučne poznatkami lekárskej vedy, svojím svedomím a potrebou pacienta.

(10) Lekár a zubný lekár sa môžu zúčastňova� na prezentácii medicínskych tém na verejnosti, v tlači, rozhlase
a televízii a na diskusii k nim.

(11) Lekár a zubný lekár nemôžu používa� nedôstojné praktiky smerujúce k rozšíreniu počtu pacientov. Je
zakázané takéto aktivity iniciova� prostredníctvom druhých osôb. Reklama a inzercia súkromnej praxe, zdravot-
níckych zariadení a používaných diagnostických a liečebných metód sú povolené. Reklama musí by� pravdivá,
striedma, výsostne informujúca a nesmie ma� znaky nekalej sú�aže. Text reklamy a jej zverejnenie nesmú zníži�
vážnos� povolania lekára a povolania zubného lekára.

(12) Lekár a zubný lekár si majú by� vedomí svojej občianskej úlohy a svojho vplyvu na okolie. 

Príloha
k zákonu č. 219/2002 Z. z.
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Lekár, zubný lekár a pacient

(1) Lekár a zubný lekár si plnia voči každému pacientovi svoje profesionálne povinnosti.

(2) Lekár a zubný lekár sa k pacientovi správajú korektne, s pochopením a trpezlivos�ou a neznížia sa k hrubému
alebo nemravnému konaniu. Lekár a zubný lekár rešpektujú pacienta ako rovnocenného partnera so všetkými
občianskymi právami i povinnos�ami vrátane zodpovednosti za svoje zdravie.

(3) Lekár a zubný lekár nesmú napomáha� porušovanie cti a dôstojnosti človeka alebo sa na ňom zúčastňova�.
Každý lekár a zubný lekár je povinný oznámi� príslušným orgánom podozrenie z hrubého alebo krutého zaobchá-
dzania a týrania pacienta, a to najmä maloletej osoby a osoby zbavenej spôsobilosti na právne úkony.

(4) Lekár a zubný lekár sú povinní zrozumite¾ným spôsobom pouči� pacienta alebo jeho zákonného zástupcu
o charaktere ochorenia, zamýš¾aných diagnostických a liečebných postupoch vrátane rizík o uvažovanej prognóze
a o ïalších dôležitých okolnostiach, ktoré môžu nasta� v priebehu diagnostiky a liečby.

(5) Lekár a zubný lekár nijakým spôsobom nesmú zneuži� dôveru a závislos� pacienta.

Vz�ahy medzi lekárom a zubným lekárom

(1) Základom vz�ahov medzi lekárom a zubným lekárom je vzájomne čestné, slušné a spoločensky korektné
správanie spolu s kritickou náročnos�ou, rešpektovaním kompetencií a priznaním práva na odlišný názor.

(2) Lekár a zubný lekár kolegiálne spolupracujú s lekármi, ktorí súčasne alebo následne vyšetrujú alebo liečia
toho istého pacienta. 

(3) Lekár a zubný lekár sú povinní požiada� ïalšieho lekára o konzílium vždy, keï si to vyžadujú okolnosti
a pacient s tým súhlasí. Lekár a zubný lekár majú právo navrhnú� osobu konzultanta. Závery konziliárneho
vyšetrenia majú by� dokumentované písomne a je povinnos�ou informova� o nich pacienta s osobitným dôrazom
v prípadoch, keï sa názory lekárov a zubných lekárov rôznia. 

Lekár, zubný lekár a ostatní pracovníci v zdravotníctve

(1) Lekár a zubný lekár nesmú poskytova� zdravotnú starostlivos� za prítomnosti osoby, ktorá nie je lekárom
alebo zubným lekárom a nepatrí k zdravotníckemu personálu. Výnimkou z uvedených zásad je osoba, ktorá lekárovi
a zubnému lekárovi umožňuje poskytnú� prvú pomoc, alebo taká osoba, ktorá sa u lekára vzdeláva alebo pracuje,
a ïalšia osoba, s ktorej prítomnos�ou pacient súhlasí.

(2) Lekár alebo zubný lekár nesmú podporova� osoby vykonávajúce činnos�, ktorú môže vykonáva� len zdravot-
nícky pracovník. 
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R O Z H O D N U T I E
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 22. apríla 2002

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy
obcí

1. vyh l a su j em

pod¾a § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej
národnej rady č. 346/1990 Zb. o vo¾bách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové vo¾-
by do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej repub-
liky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. u rču j em

a) pod¾a § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady
č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvede-
ných pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu
29. júna 2002;

b) pod¾a § 48 ods. 5 lehoty na nové vo¾by uvedené
v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Jozef Migaš v. r.
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ZOZNAM  OBCÍ,

v ktorých sa majú kona� nové vo¾by do orgánov samosprávy obcí  29. júna 2002

Obec, mesto Volí sa Okres Kraj

Mestská čas� 
Bratislava-Lamač

starosta Bratislava IV Bratislavský kraj

Jánovce starosta
Galanta Trnavský kraj

Tomášikovo starosta

Nové Sady poslanec Nitra Nitriansky kraj

Zubrohlava starosta Námestovo Žilinský kraj

Selce starosta Poltár
Banskobystrický kraj

Žiar poslanci Revúca

Mestská čas�
Košice—Sídlisko
Ťahanovce

starosta Košice I

Košický krajMestská čas� 
Košice-Šebastovce

starosta Košice IV

Moldava nad Bodvou poslanec Košice-okolie

Leles starosta Trebišov

Príloha č. 1 
k rozhodnutiu predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 220/2002 Z. z.
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LEHOTY

na nové vo¾by do orgánov samosprávy obcí  29. júna 2002

Lehota § — ods. Úloha Zabezpečí Termín

55 dní 16 — 9 Zverejnenie počtu obyvate¾ov obce ku dňu vyhlásenia
volieb 

obec
mestská čas�

5. 5. 2002

45 dní 9 — 3 Určenie a zverejnenie volebných obvodov a počtu
poslancov, ktorý sa má v nich zvoli� pri vo¾bách do
obecného  zastupite¾stva

obecné,
miestne

zastupite¾stvo

15. 5. 2002

36 dní 16 — 2
21 — 1, 2

Podanie kandidátnych listín politické strany
a nezávislí
kandidáti

24. 5. 2002

36 dní 14 — 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do
miestnej volebnej komisie pri vo¾bách do obecného
zastupite¾stva

politické strany 24. 5. 2002

32 dní 14 — 3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej
komisie

miestna
volebná komisia

28. 5. 2002

28 dní 17 — 2
22 — 2

Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov obecného
zastupite¾stva a  na starostu obce, mestskej časti

miestna
volebná komisia

1. 6. 2002

26 dní 10 — 2 Určenie volebných okrskov a volebných miestností starosta obce
starosta

mestskej časti

3. 6. 2002

22 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna
volebná komisia

7. 6. 2002

19 dní 13 — 3 Uskutočnenie prvého zasadania okresnej volebnej
komisie

okresná
volebná komisia

10. 6. 2002

15 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov
a o čase a mieste konania volieb

obec
mestská čas�

14. 6. 2002

12 dní 15 — 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do
okrskovej volebnej komisie pri vo¾bách do obecného
zastupite¾stva

politické strany 17.6.2002

10 dní 30 — 1 Začiatok volebnej kampane politické strany
a nezávislí
kandidáti

19. 6. 2002

8 dní 15 — 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej
komisie

okrsková
volebná komisia

21. 6. 2002

48 hodín 30 — 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany
a nezávislí
kandidáti

27. 6. 2002

26 — 1 Volebný deň okrsková
volebná komisia

29. 6. 2002

Príloha č. 2 
k rozhodnutiu predsedu 
Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 220/2002 Z. z.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že formou výmeny diplomatických nót zo
16. mája 2001 a 14. augusta 2001 bola v Rige uzavretá zmena Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou
Lotyšskej republiky o zrušení vízovej povinnosti (oznámenie č. 270/1994 Z. z.).

Dohoda nadobudla platnos� 30 dní odo dňa doručenia odpovednej nóty, t. j. 13. septembra 2001.

Ve¾vyslanectvo Slovenskej republiky v Rige prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Lotyšskej republiky
a má čes� potvrdi� prijatie nóty Ministerstva zahraničných vecí Lotyšskej republiky č. 43/3232 zo 16. mája 2001
tohto znenia:

„Ministerstvo zahraničných vecí Lotyšskej republiky vyjadruje úctu Ve¾vyslanectvu Slovenskej republiky a má
čes� navrhnú� zmenu článku 1 Dohody medzi vládou Lotyšskej republiky a vládou Slovenskej republiky o zrušení
vízovej povinnosti takto:

«Článok 1

Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú držite¾mi platných cestovných dokladov uvedených v prílohe
k dohode, môžu vstupova� na účely krátkodobého pobytu, ktorý neslúži zárobkovej činnosti, na územie štátu
druhej zmluvnej strany a tam sa zdržiava� najdlhšie 90 (devä�desiat) dní počas šiestich mesiacov bez víza».

Ak uvedená zmena je prijate¾ná pre vládu Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí Lotyšskej
republiky navrhuje, aby táto nóta spolu so súhlasnou odpoveïou Slovenskej republiky boli základom zmeny
Dohody medzi vládou Lotyšskej republiky a vládou Slovenskej republiky o zrušení vízovej povinnosti.

Zmena článku 1 uvedenej dohody nadobudne platnos� 30 dní po výmene nót, ktorými sa zmluvné strany
navzájom informujú o splnení právnych podmienok potrebných na nadobudnutie platnosti zmeny.

Ministerstvo zahraničných vecí Lotyšskej republiky využíva túto príležitos�, aby opätovne vyjadrilo svoju úctu
Ve¾vyslanectvu Slovenskej republiky.“.

„Ve¾vyslanectvo Slovenskej republiky má čes� potvrdi�, že uvedené je prijate¾né pre vládu Slovenskej republiky
a že nóta Ministerstva zahraničných vecí Lotyšskej republiky a táto odpovedná nóta tvoria dodatok k dohode
potvrdzujúci zmenu článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o zrušení
vízovej povinnosti zo 17. augusta 1994, ktorý nadobudne platnos� 30 (tridsa�) dní po doručení tejto nóty.

Ve¾vyslanectvo Slovenskej republiky využíva túto príležitos�, aby ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí
Lotyšskej republiky o svojej hlbokej úcte.“.
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