ŠTATÚT
STÁLEHO VÝBORU PRE VNÚTORNÝ ŽIVOT KOMORY

Rada Slovenskej lekárskej komory v súlade s článkom VIII., § 19b Štatútu Slovenskej
lekárskej komory, vydáva tento Štatút Stáleho výboru pre vnútorný život.
Čl. I.
Poslanie Stáleho výboru pre vnútorný život komory
Stály výbor pre vnútorný život Slovenskej lekárskej komory je poradným výborom orgánov
Slovenskej lekárskej komory (ďalej len „komora“) v otázkach organizácie a rozvoja
vnútorného života komory.
Výbor pre vnútorný život (ďalej len "výbor") samostatne rozhoduje otázky na základe
osobitných uznesení orgánov komory v rozsahu ich zákonných oprávnení.
Čl. II.
Základné úlohy výboru
Výbor najmä:
1/ iniciatívne rieši otázky organizácie a vnútorného života komory,
2/ prostredníctvom svojich členov zabezpečuje stanoviská RLK k jednotlivým otázkam,
3/ predkladá podnety a návrhy Prezídiu komory, Rade komory a Snemu komory
4/ v súlade s uzneseniami orgánov komory samostatne rieši zverené úlohy,
5/ podieľa sa na tvorbe a pripomienkovaní vnútorných predpisov komory,
4/ spolupôsobí pri tvorbe časopisu Medikom,
5/ podáva informáciu o svojej činnosti Prezídiu SLK, Rade SLK a Snemu SLK.
Čl. III.
Zloženie výboru
1/ Výbor je zriadený v súlade s § 19b Štatútu Slovenskej lekárskej komory voľbou jej prvých
členov.
2/ Členmi výboru sú členovia zvolení zhromaždením delegátov RLK, pričom z každej RLK je
volený jeden člen stáleho výboru komory. Členmi výboru sa môžu stať ďalší štyria členovia
komory menovaní Radou komory.
3/ Predsedom výboru je člen výboru zvolený do funkcie predsedu výboru. Predsedu výboru
volia delegáti Snemu SLK a je členom Rady komory.
4/ Predseda výboru zvoláva a vedie zasadnutia výboru, vedie rokovania výboru a zastupuje
výbor pred orgánmi komory. Predseda výboru sa ako člen Rady komory zúčastňuje jej
rokovaní. Predseda výboru môže požiadať o účasť na rokovaní Prezídia komory, ak je
predmetom rokovania Prezídia otázka ktorej riešením Prezídium komory poverilo výbor.
V neprítomnosti predsedu zastupuje Stály výbor ním poverený člen výboru.
5/ Administratívne zabezpečuje činnosť výboru predseda výboru a poverený pracovník
sekretariátu komory na základe poverenia riaditeľa sekretariátu SLK.
6/ Členstvo vo výbore zaniká:
a/ písomným vzdaním sa členstva,
b/ odvolaním člena výboru Zhromaždením delegátov príslušnej RLK,
c/ úmrtím člena.

7/ Funkcia predsedu výboru zaniká:
a/ písomným vzdaním sa funkcie,
b/ odvolaním predsedu výboru Snemom komory,
c/ úmrtím.
Čl. IV.
Rokovací poriadok výboru
1/ Zasadnutie výboru zvoláva a vedie predseda.
2/ Zasadnutia výboru sa uskutočňujú najmenej dva krát v priebehu kalendárneho roka.
3/ Jednotlivé otázky môžu členovia výboru prerokovať konferenčným spôsobom s použitím
písomnej alebo elektronickej formy komunikácie.
4/ Výbor predkladá návrhy a pripomienky k činnosti komory orgánom komory, je viazaný
rozhodnutiami orgánov komory a svoju činnosť vykonáva zásadne v súlade s týmito
rozhodnutiami.
5/ Výbor môže na svoje rokovania,alebo do rokovacieho tímu prizývať poradcov komory
predovšetkým z oblasti práva, ekonómie a požadovať od nich písomné vypracovanie
odborných stanovísk k prerokovávaným otázkam.
6/ Výbor spolupracuje s pracovníkom sekretariátu SLK, ktorého touto činnosťou poverí
riaditeľ sekretariátu SLK.
7/ Z každého zasadnutia výboru sa vyhotovuje zápisnica. Zapisovateľa určí predseda výboru.
Čl. V.
Financovanie činnosti Stáleho výboru pre vnútorný život komory
1/ Výkon funkcie člena výboru je čestný. Člen výboru má právo na náhradu preukázaných
účelne vynaložených nákladov v súlade s Hospodárskym poriadkom komory.
2/ Predsedovi alebo členovi výboru môžu byť uhrádzaná odmena na základe uznesenia
príslušného orgánu komory.
3/ Ostatné náklady spojené s činnosťou výboru hradí komora v súlade s Hospodárskym
poriadkom komory.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1/ Zmeny a doplnky tohto Štatútu môže vykonať Rada komory svojim uznesením. uznesenia.
2/ Tento Štatút Stáleho výboru pre vnútorný život komory nadobudol platnosť a účinnosť
jeho schválením Radou komory dňa 15.11.2016.
V Bratislave, dňa ............
MUDr. Marian Kollár
Prezident Slovenskej lekárskej komory

