Smernica Slovenskej lekárskej komory na vydávanie
licencií
Slovenská lekárska komora (ďalej len „komora“) v súlade s § 49 ods. 1 písm. m), r), § 49 ods.
2 písm. e), § 68 až 78a a § 81 ods. 1 písm. c) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 578/2004 Z.z.“) vydáva túto Smernicu na vydávanie licencií (ďalej len
„smernica“).
Čl. I
Základné ustanovenia
§1
1. Slovenská lekárska komora (ďalej len „komora“) vydáva licencie zdravotníckym
pracovníkom v povolaní lekár.
2. Licencie sa vydávajú
a) na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10 zákona č. 578/2004 Z.z.)
zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár,
b) na výkon zdravotníckeho povolania (§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z.z.)
zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár,
c) na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár,
d) na výkon lekárskej posudkovej činnosti podľa § 7a č. 578/2004 Z.z. zdravotníckym
pracovníkom v povolaní lekár.
3. Licencia na výkon povolania podľa odseku 2 písm. b) sa vyžaduje na vydanie povolenia
na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre fyzickú osobou a licencia na výkon
činnosti odborného zástupcu podľa odseku 2 písm. c) sa vyžaduje na vydanie povolenia na
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre právnickú osobou.
4. Členovia orgánov komory a jej zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vydávaním licencií.
Čl. II
Podmienky vydania licencie
§2
1. Komora vydá licenciu lekárovi, ak:
a) má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu
b) je zdravotne spôsobilý (§ 32 zákona č. 578/2004 Z.z.)
c) je odborne spôsobilý (§ 33 zákona č. 578/2004 Z.z.)
d) je bezúhonný (§ 38 zákona č. 578/2004 Z.z.)
e) je zapísaný v registri (§ 64 zákona č. 578/2004 Z.z.).
2. Podmienkou na vydanie licencie je aj dôveryhodnosť lekára.
3. Dôveryhodný na účely vydania licencie je lekár, ktorý dva roky pred podaním žiadosti o
vydanie licencie nemal zrušenú licenciu z dôvodov ustanovených v § 12 ods. 1 písm. c) až
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g) smernice.
4. Podmienky na vydanie licencie podľa ods. 1 musia byť splnené po celý čas platnosti
licencie.
§3
Zdravotná spôsobilosť
1. Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti
(ďalej len „posudok“) vo vzťahu k výkonu povolania lekára (§ 27 zákona č. 578/2004
Z.z.). Posudok sa vydáva na základe žiadosti žiadateľa o vydanie posudku.
2. Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
všeobecné lekárstvo (ďalej len „posudzujúci lekár“), ktorý má so žiadateľom o vydanie
posudku uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti
3. Posudzujúci lekár je povinný
a) prihliadať pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti aj na predchádzajúce zápisy v
zdravotnej dokumentácii žiadateľa o vydanie posudku,
b) poslať žiadateľa na špecializované vyšetrenie pri pochybnostiach o jeho zdravotnej
spôsobilosti,
c) zaznamenať výsledky špecializovaného vyšetrenia podľa písmena b) do zdravotnej
dokumentácie žiadateľa o vydanie posudku,
d) uviesť výsledok lekárskej prehliadky v posudku, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1
tejto smernice (príloh č. 2 zákona č. 578/2004 Z.z.),
e) vyhotoviť posudok a zaznamenať výsledok lekárskej prehliadky do zdravotnej
dokumentácie žiadateľa o vydanie posudku do 15 dní odo dňa žiadosti o vydanie posudku.
4.

Lekári sú povinní podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti do troch
mesiacov po dni, v ktorom dovŕšili 65 rokov veku a následne každý rok po dovŕšení tohto
veku.

5.

U cudzinca alebo občana Slovenskej republiky, ktorý nemá na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, sa zdravotná spôsobilosť môže preukázať
aj dokladom vydaným v príslušnom štáte, ktorý obsahom zodpovedá dokladom
vydávaným v Slovenskej republike, takýto doklad nesmie byť starší ako tri mesiace od
jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho
jazyka Slovenskej republiky.

6.

Podanie podľa tejto smernice možno urobiť písomne v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Podanie vo veci samej urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe
výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe
výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice.

7.

Za predloženie originálu alebo osvedčenej kópie dokladu sa považuje aj predloženie
elektronického úradného dokumentu alebo elektronického dokumentu s osvedčovacou
doložkou transformovaného konverziou z dokumentu v listinnej podobe alebo listinného
dokumentu s osvedčovacou doložkou transformovaného konverziou z elektronického
dokumentu.
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§4
Odborná spôsobilosť
1.

Odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania lekár sa rozumie odborná
spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, odborná spôsobilosť na výkon
špecializovaných pracovných činností a odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných
pracovných činností.

2. Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa preukazuje dokladom o
získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore. Odborná
spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa preukazuje aj získaním
osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve.
3.

Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa preukazuje
dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore a
diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore.

4. Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa preukazuje:
a) dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v
príslušnej kategórii zdravotníckych pracovníkov a certifikátom na výkon certifikovaných
pracovných činností (ďalej len „certifikát“) alebo
b) dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v
príslušnej kategórii zdravotníckych pracovníkov, diplomom o špecializácii v príslušnom
špecializačnom odbore a certifikátom.
5.

Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania lekár sa preukazuje aj odbornou
zdravotníckou praxou v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Odborná prax je vykonávanie odborných pracovných činností,
špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností lekárom

6. Odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností možno získať len v
akreditovaných špecializačných študijných programoch a odbornú spôsobilosť na výkon
certifikovaných pracovných činností len v akreditovaných certifikačných študijných
programoch.
7.

Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania nadobudnutá v zahraničí sa
preukazuje:
a) dokladom o uznaní dokladu o vzdelaní vydaným Ministerstvom školstva vedy,
výskumu a športu SR. Doklad o uznaní dokladu o vzdelaní sa nevyžaduje v prípade
dokladu o vzdelaní na výkon povolania lekár, ktorého získavanie sa začalo na území
bývalého Československa pred 1. januárom 1993.
b) dokladom o uznaní dokladu o špecializácii vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR
c) dokladom o uznaní certifikátu vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR.
§5
Odborná spôsobilosť pri prerušení výkonu zdravotníckeho povolania a pri nezačatí
výkonu zdravotníckeho povolania

1.

Ak dôjde k prerušeniu výkonu odborných pracovných činností, špecializovaných
pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností v príslušnom odbore na
území Slovenskej republiky v období dlhšom ako štyri roky v priebehu predchádzajúcich
piatich rokov, zamestnávateľ zabezpečí obnovenie vedomostí a zručností zamestnanca, na
Slovenská lekárska komora, Račianska 42/A, Bratislava,
tel.: 02/49114300, fax: 01 E-mail: sekretariat@lekom.sk

ktorého sa prerušenie výkonu zdravotníckeho povolania vzťahuje. Obnovenie vedomostí a
zručností na výkon príslušných pracovných činností trvá najmenej 480 hodín a
uskutočňuje sa na príslušnom pracovisku zamestnávateľa pod vedením povereného lekára.
2. O obnovení vedomostí a zručností podľa odseku 1 vyhotoví poverený lekár záznam, na
základe ktorého zamestnávateľ vydá zdravotníckemu pracovníkovi potvrdenie o obnovení
vedomostí a zručností. Zamestnávateľ potvrdenie o obnovení vedomostí a zručností
zasiela aj komore.
3.

Požiadavky na obnovenie vedomostí a zručností podľa odseku 1 sa vzťahujú aj na
držiteľa licencie.

4. Požiadavky na obnovenie vedomostí a zručností podľa odseku 1 sa vzťahujú aj na lekára,
ktorý najmenej v lehote štyroch rokov od získania príslušnej odbornej spôsobilosti podľa
§ 33 zákona č. 578/2004 Z.z. nezačal vykonávať odborné pracovné činnosti,
špecializované pracovné činnosti alebo certifikované pracovné činnosti.
§6
Bezúhonnosť
1. Za bezúhonného sa na účely výkonu povolania lekár považuje ten, kto nebol právoplatne
odsúdený za:
1. obzvlášť závažný trestný čin,
2. trestný čin proti ľudskej dôstojnosti, trestný čin v súvislosti s detskou pornografiou,
trestný čin obchodovania s ľuďmi, alebo
3. trestný čin prijímania úplatku, za trestný čin podplácania a za trestný čin nepriamej
korupcie,
4. úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania.
2. Bezúhonnosť podľa odseku 1 sa preukazuje výpisom z registra trestov. U cudzinca alebo
občana Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt mimo územia
Slovenskej republiky, sa preukazuje dokladom vydaným v príslušnom štáte, ktorý
obsahom zodpovedá dokladom vydávaným v Slovenskej republike; takýto doklad nesmie
byť starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne
osvedčeným prekladom do štátneho jazyka. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne
občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike, správnemu
orgánu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa tretej vety
správny orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej
komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra
trestov.
Čl. III
Žiadosť o vydanie licencie
§7

1. Žiadosť o vydanie licencie podáva lekár fyzická osoba (ďalej len „žiadateľ o licenciu“)

regionálnej komore, ktorej je členom a na ktorej území vykonáva povolanie, ak zákon
alebo táto smernica neustanovuje inak. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, príslušná
regionálna komora pomôže žiadateľovi nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich
v určenej lehote odstránil.
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2. Dňom podania žiadosti je deň doručenia úplnej žiadosti.
3. Žiadateľ o licenciu v žiadosti o vydanie licencie uvedie:

a) meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve,
b) miesto trvalého pobytu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej
republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,
c) registračné číslo v registri lekárov
d) údaj o odbornej spôsobilosti,
e) údaj o zdravotníckom povolaní, študijnom odbore, špecializačnom odbore alebo
certifikovanej pracovnej činnosti, v ktorej sa bude vykonávať zdravotnícke povolanie,
f) údaj o doterajšej odbornej praxi,
g) rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ak osoba, ktorá
bude vykonávať zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, bude súbežne
vykonávať zdravotnícke povolanie aj v inom členskom štáte; ak ide o cudzinca, vo forme
čestného vyhlásenia alebo miesto výkonu odborného zástupcu
h) miesto výkonu samostatnej zdravotníckej praxe alebo miesto výkonu zdravotníckeho
povolania alebo miesto výkonu odborného zástupcu alebo miesto výkonu lekárskej
posudkovej činnosti

4. K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ o licenciu doloží:

a) osvedčené kópie dokladov o získanej odbornej spôsobilosti a o doterajšej praxi, ak ide
o cudzinca doklad o uznaní odbornej spôsobilosti (§ 35 zákona č. 578/2004 Z.z.),
b) doklad o zdravotnej spôsobilosti,
c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
Žiadateľ nemusí k žiadosti o licenciu dokladať doklady o odbornej spôsobilosti, ak tieto
komore doložil v minulosti.
Čl. IV
Vydanie licencie
§8

1. Komora vydá licenciu na základe rozhodnutia Prezídia, ak žiadateľ o licenciu preukázal
splnenie podmienok na vydanie licencie podľa § 2 ods. 1 smernice, inak žiadosť
rozhodnutím zamietne.
2. Licencia sa vydáva na neurčitú dobu a nemožno ju previesť na inú fyzickú osobu.
3. Za vydanie licencie sa uhrádza poplatok vo výške ustanovenej v prílohe č. 5 zákona
a) na výkon samostatnej zdravotníckej praxe 66 EUR
b) na výkon zdravotníckeho povolania 33 EUR
c) na výkon činnosti odborného zástupcu 66 EUR.
d) na výkon lekárskej posudkovej činnosti 33 EUR.
4. Poplatok za vydanie licencie sa uhrádza na určený účet komory. Variabilným symbolom
je registračné číslo žiadateľa o licenciu v registri lekárov.
Čl. V
Zmena údajov v licencii
§9
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1. Komora vyznačí na základe oznámenia držiteľa licencie zmenu údajov uvedených v
licencii, ak ide o zmenu mena, priezviska a miesta trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu.
2. Zmeny údajov uvedené v odseku 1 nevyžadujú vydanie nového rozhodnutia; komora
vyznačí v licencii takéto zmeny údajov do 15 dní od ich oznámenia a súčasne zmenu
údajov bezodkladne vyznačí v registri licencií. Súčasťou oznámenia je doklad o zmene
údaju.
Čl. VI
Dočasné pozastavenie licencie
§ 10
1. Komora dočasne pozastaví licenciu, ak držiteľ licencie:
a) požiada o dočasné pozastavenie licencie
b) prerušil výkon zdravotníckeho povolania na dobu dlhšiu ako štyri roky v priebehu
posledných piatich rokov
c) má zákaz výkonu zdravotníckeho povolania
d) má dočasne pozastavenú registráciu.
2. Komora môže dočasne pozastaviť licenciu, ak držiteľ licencie porušil niektorú z
povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 578/2004 Z.z., a to aj na návrh
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
3.

Komora môže dočasne pozastaviť licenciu:
a) na základe žiadosti dražiteľa licencie podľa odseku 1 písm. a) najviac na jeden rok
b) z dôvodu podľa odseku 1 písm. c) najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho
povolania.

4.

Komora dočasne pozastaví licenciu:
a) podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o dočasné pozastavenie licencie
b) podľa odseku 1 písm. b) až d) v celom rozsahu
c) podľa odseku 2 tohto článku tej činnosti, v ktorej došlo k porušeniu povinností podľa §
79 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 578/2004 Z.z.

5. Súčasťou rozhodnutia o dočasnom pozastavení licencie je aj lehota:
a) na obnovenie vedomostí a zručností (§ 34 zákona č. 578/2004 Z.z.), ak sa licencia
dočasne pozastavila podľa odseku 1 písm. b)
b) na odstránenie zistených nedostatkov, ak sa licencia dočasne pozastavila podľa odseku
2.
6. V rozhodnutí o dočasnom pozastavení licencie podľa odseku 1 písm. b) až c) komora
uvedie, aké odborné vedomosti a praktické zručnosti je držiteľ licencie povinný si obnoviť
alebo doplniť.
Čl. VII
Zrušenie licencie
§ 11
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1. Komora zruší licenciu, ak držiteľ licencie:
a) požiada o zrušenie licencie; žiadosť o zrušenie licencie je držiteľ licencie povinný
podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada licenciu zrušiť,
b) prestal spĺňať podmienky ustanovené na vydanie licencie,
c) získal licenciu na základe nepravdivých údajov,
d) závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom,
e) neodstránil nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení licencie,
f) mal uložené disciplinárne opatrenie podľa § 65 ods. 2 písm. b) tretieho bodu zákona č.
578/2004 Z.z.,
g) mal opakovane uložené disciplinárne opatrenie podľa § 65 ods. 2 písm. b) druhého
bodu zákona č. 578/2004 Z.z..
2. Komora zruší licenciu z dôvodu ustanoveného v odseku 1 písm. d) aj na návrh Úradu pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
3. Komora zruší licenciu:
a) podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o zrušenie licencie,
b) podľa odseku 1 písm. b), c), f) a g) v celom rozsahu,
c) podľa odseku 1 písm. d) v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k porušeniu povinností
ustanovených týmto zákonom,
d) podľa odseku 1 písm. e) v rozsahu tej činnosti, v ktorej neboli v určenej lehote
odstránené nedostatky uvedené v rozhodnutí o dočasnom pozastavení licencie.
4. Ak komora zrušila licenciu z dôvodov ustanovených v odseku 1 písm. c) až g), môže
vydať novú licenciu najskôr po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o zrušení licencie.
5. Za závažný spôsob porušenia povinností sa považuje pokračovanie v činnosti bez
ustanovenia odborného zástupcu a vykonávanie činnosti v priestoroch, ktoré podľa
posúdenia príslušného úradu verejného zdravotníctva nespĺňajú podmienky na riadny
výkon činnosti, na ktorú bolo povolenie vydané.
Čl. VIII
Zánik platnosti licencie
§ 12
Platnosť licencie zaniká smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením za mŕtveho.
Čl. IX
Konanie o vydanie licencie, dočasné pozastavenie licencie a zrušenie licencie
§ 13
1. Na konanie v prvom stupni je príslušná komora.
2. Na konanie v druhom stupni je príslušné Ministerstvo zdravotníctva SR.
§ 14
Slovenská lekárska komora, Račianska 42/A, Bratislava,
tel.: 02/49114300, fax: 01 E-mail: sekretariat@lekom.sk

1. Komora konanie o zrušenie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe z dôvodu
podľa odseku 1 písm. a) preruší, ak voči držiteľovi licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonáva dohľad
nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo vedie konanie o uložení pokuty. Komora
v konaní o zrušenie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe pokračuje po
skončení dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo po právoplatnom
skončení konania o uložení pokuty.
2. Komora konanie preruší aj vtedy, ak v rámci konania o vydanie licencie cudzincovi, ktorý
je občanom členského štátu EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska (ďalej
len „členský štát“) požiadala iný členský štát o prešetrenie skutočnosti, ktorá vznikla na
území tohto členského štátu a ktorá môže ovplyvniť rozhodnutie o vydaní licencie;
konanie môže prerušiť najviac na tri mesiace.
§ 15
Rozhodnutie o vydaní licencie okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia obsahuje údaje
a) uvedené v § 7 ods. 3 písm. a) až c) smernice a profesijný titul, a ak k nemu prislúcha
skratka, aj túto skratku,
b) o zdravotníckom povolaní, študijnom odbore a špecializačnom odbore alebo certifikačnej
príprave, v ktorých žiadateľ získal odbornú spôsobilosť a bude v nich vykonávať príslušné
pracovné činnosti.
§ 16
3. Právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,
právoplatné rozhodnutie o dočasnom pozastavení licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe a právoplatné rozhodnutie o zrušení licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe doručuje orgán príslušný na rozhodnutie v prvom stupni aj:
a) daňovému orgánu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, alebo ak ide o
cudzinca, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, príslušnému podľa
miesta prechodného pobytu,
b) ministerstvu zdravotníctva, a to aj v elektronickej podobe,
c) Štatistickému úradu Slovenskej republiky,
d) Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
e) zdravotným poisťovniam,
f) samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta trvalého pobytu, alebo ak ide o cudzinca,
ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, príslušnému podľa miesta
prechodného pobytu.
4. Právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon zdravotníckeho povolania,
právoplatné rozhodnutie o dočasnom pozastavení licencie na výkon zdravotníckeho
povolania a právoplatné rozhodnutie o zrušení licencie na výkon zdravotníckeho
povolania doručuje orgán príslušný na rozhodnutie v prvom stupni aj:
a) orgánom a inštitúciám podľa odseku 1 písm. a) až e),
b) samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta výkonu zdravotníckeho povolania.
5. Právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti,
právoplatné rozhodnutie o dočasnom pozastavení licencie na výkon lekárskej posudkovej
činnosti a právoplatné rozhodnutie o zrušení licencie na výkon lekárskej posudkovej
činnosti doručuje orgán príslušný na rozhodnutie v prvom stupni aj orgánom a inštitúciám
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podľa ods. 1 písm. a) až e).
Čl. X
Register licencií
§ 17
1. Komora vedie register licencií.
2. Register licencií obsahuje:
a) údaje podľa § 7 ods. 3 tejto smernice,
b) druh vydanej licencie podľa § 68 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z.,
c) číslo licencie,
d) označenie komory, ktorá licenciu vydala,
e) dátum vydania licencie,
f) dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
g) dátum začatia dočasného pozastavenia licencie,
h) číslo rozhodnutia o dočasnom pozastavení licencie,
i) dôvod dočasného pozastavenia licencie,
j) dátum skončenia dočasného pozastavenia licencie,
k) číslo rozhodnutia o zrušení licencie,
l) dôvod zrušenia licencie,
m) dátum zrušenia licencie,
n) dátum zániku platnosti licencie.
3. Komora v registri licencií bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
vykoná zmenu údajov podľa odseku 2 tohto článku.
4. Komora poskytuje v elektronickej podobe údaje z registra licencií v rozsahu podľa ods. 2
písm. b) až d) a f) až n) a § 7 ods. 3 písm. c) a e) tejto smernice Národnému centru
zdravotníckych informácií denne pri zaevidovaní akejkoľvek zmeny.

Čl. XI
Záverečné ustanovenia
§ 18
1. Táto smernica ruší Smernicu Slovenskej lekárskej komory pre vedenie registra prijatú
XVII. Snemom Slovenskej lekárskej komory dňa 11.12.2004.
2. Túto smernicu schválil XXVIII. Snem Slovenskej lekárskej komory dňa 28.09.2013. Táto
smernica nadobúda účinnosť dňa 29.09.2013. Smernica bola novelizovaná na XXX.
Sneme Slovenskej lekárskej komory dňa 26.09.2015. Smernica bola novelizovaná na
XXXV. Sneme Slovenskej lekárskej komory dňa 04.10.2019,

MUDr. Marian Kollár

Prezident Slovenskej lekárskej komory
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