
 

Prezídium Slovenskej lekárskej komory , Račianska 42/A,  831 02 Bratislava 

 

Oznámenie o vykonaní zmeny 
v registri lekárov SLK 

 
( Zmena priezviska, bydliska, pracoviska, doplnenie úväzku, odchod do dôchodku....) 

 

 

      Registračné číslo :  ...............................      Rodné číslo :  ...................................................         

                      
      Titul pred :  ...................................         Titul za :  ....................................  
 

      Meno a priezvisko :     ...........................................................................................................     
       
      Priezvisko predošlé:   ........................................................................  (vypisovať iba pri zmene priezviska) 
     

      Adresa trvalého bydliska : .................................................................................................... 

 

      Korešpondenčná adresa :   .................................................................................................... 
                                                        vyplniť len v prípade, ak chcete zasielať poštu na túto adresu  

 

      E-mail :  .........................................................  mobil/tel. : ................................................... 
       
 

      Názov a adresa Vášho terajšieho pracoviska (kde pracujete): ................................................ 
      
      ............................................................................................................................................... 

 

      dátum nástupu  ....................................    tel. číslo do práce :  ..............................................      

 

      Názov a adresa Vášho terajšieho zamestnávateľa (ktorý Vás zamestnáva):  ...............................      
       

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

      . 

      Výkon povolania (zamestnanec, súkromný lekár ....) : ......................................................... 
 

      Špecializácia / akú vykonávate / :  ................................................  / pri získaní špecializačného        

                 diplomu nezabudnite prosím zaslať poštou na adresu SLK overený atestačný diplom /   

 

      Úväzok ( na aký úväzok vykonávate lekárske povolanie ):  ........................................................ 
 

      Nepracujúci dôchodca od :  .......................................... 
 

      Materská dovolenka od :  ..................................  do /nástup do práce/ ................................... 
                
      Zamestnanie v zahraniční  od ..........................................   do ............................................. 
 

      Prax / ukončenie predchádzajúceho zamestnania  / odkedy – dokedy, kde / ................................ 
 

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

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

 

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

                           
       Dátum :  ........................................               Podpis :  ......................................................... 

 

 



Poučenie a dôležité informácie : 

  

Všetky ostatné hlásenia, ktoré tu nie sú uvedené týkajúce sa zmien do registra 
SLK môžete nahlasovať aj písomnou formou na základe Vášho podpísaného 
čestného prehlásenia. 
Pre určenie výšky členského príspevku v SLK - je rozhodujúci stav osobných údajov člena 

uvedených v registri lekárov ku dňu splatnosti členského príspevku   t.j.  k  28.2.2022  
 

     Veková hranica - je vek dosiahnutý ku dňu splatnosti -  t.j.  k  28.2.2022   
  

        a )   -  pracujúci lekár - vek do 30 rokov – platí členské  30 EUR 

              ak dovŕši vek 30 rokov po termíne 28.2.2022 / hoci aj 1.3.2022 /- platí členské  30 EUR     

               ak  lekár  dovŕšil  vek  30 rokov  do  28.2.2022  -  platí  členské   135 EUR     

              pracujúci lekár  nad 30 – 68 rokov platí  členské   135 EUR 

   pracujúci lekár  nad 68 rokov platí členské 15 EUR 

   dôchodcovia nad 62 rokov,  

  ktorí si zrušili registráciu a zostali členmi platia členské 0 EUR 
 

         b)  - lekári na MD, nevykonávajúci povolanie lekár  (napr. nepracujúci dôchodcovia,  

               nezamestnaní), pracujúci len v zahraničí  15 EUR      
 

Na základe znenia Hospodárskeho poriadku SLK  článok  3  ods. 2  sa 
 

„ Výška diferencovaných členských príspevkov určuje podľa aktuálnych údajov v registri 
lekárov ku dňu splatnosti členského "  (rozhodujúcim pre údaj v registri lekárov je dátum 
nahlásenia zmeny). 
 

 Ak ste nepracujúci dôchodca  /starobný, invalidný /,  žena na materskej dovolenke, 

 nezamestnaný 

- prosíme doložiť doklad preukazujúci uvedenú skutočnosť  / s platnosťou dátumu 

odkedy /   
 

Na priznanie členského príspevku   15  EUR   majú nárok : 
 

- žena na materskej dovolenke , ak nastúpi na MD do 28.2.2022 
 

       Je potrebné priložiť doklad o čerpaní materskej dovolenky – čestné prehlásenie lekára, že je  

       na MD resp. RD s dátumom odkedy alebo potvrdenie od zamestnávateľa !!   /  nie gynekológa  

       ani obvodného lekára  / 
 

- lekár, ktorý nevykonáva povolanie lekára na území SR  - / do tejto kategórie spadá 

napr.  nepracujúci dôchodca, nezamestnaný lekár,  lekár pracujúci len v zahraničí, atď./ 
 

- nepracujúci dôchodca /starobný, invalidný/ ,  ak nastúpi na dôchodok do 28.2.2022 
 

     Je potrebné priložiť čestné prehlásenie lekára, že je nepracujúci dôchodca s dátumom  

      odkedy. 

      Aby bola dodržaná podmienka "nepracujúci dôchodca"- čestné prehlásenie lekára, k akému   

      dátumu a kde ukončil pracovnú činnosť a uvedie dátum odkedy je nepracujúci dôchodca / 

-                         

        Pozor - rozhodujúci je znovu deň  28.2.2022 - t.j. ak nastúpi na dôchodok  1.3.2022  a neskôr     

        nevzniká  nárok na priznanie členského príspevku  15 EUR      
 

- nezamestnaný lekár - priloží :  

            -     čestné prehlásenie lekára, k akému dátumu a kde ukončil pracovnú činnosť  

                     a uvedie dátum odkedy je nezamestnaný 
 

- lekár v zahraničí : 
      čestné prehlásenie lekára, k akému dátumu a kde ukončil predchádzajúcu pracovnú činnosť  

      a uvedie dátum odkedy je v zahraničí  / kde pracuje, odkedy, dokedy / 
 

 

Podľa Zákona 578/2004 Z.z. je každý lekár povinný hlásiť do registra 

zmeny týkajúce sa jeho osoby alebo povolania  


