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S M E R N I C A 

Slovenskej lekárskej komory 

pre vedenie registra 

 
Slovenská lekárska komora (ďalej len „komora“) v súlade s § 49 ods. písm. h), i) a j), § 62 až 64 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 túto 

Smernicu pre vedenie registra (ďalej len „smernica“). 

 

Čl. I 

Základné ustanovenia 

 

1) Registrácia je zapísanie zdravotníckeho pracovníka do registra a vydanie potvrdenia o 

registrácii. 

 

2) Slovenská lekárska komora (ďalej len „komora“) registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí 

vykonávajú povolanie lekára. 

 

3) Registrácia sa nevzťahuje na občana členského štátu, ktorý je hosťujúcou osobou (§ 30 ods. 3 

zákona); komora v takom prípade iba vezme na vedomie kópiu vyhlásenia a dokladov 

uvedených v § 30 ods. 4 zákona. 

 

4) Na zhromažďovanie, uchovávanie a poskytovanie údajov z registra sa vzťahujú ustanovenia 

zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z.z. 

 

5) Členovia orgánov komory a jej zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vedením registra. 

 

 
Čl. II 

Obsah registra 

 

1) Register je zoznam lekárov. Register obsahuje: 

a) meno, 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) údaj o povolaní lekára podľa § 27 zákona 

d) údaj o zamestnávateľovi alebo inom spôsobe výkonu povolania lekára podľa § 3 ods. 4 zákona 

e) údaje o odbornej spôsobilosti podľa § 33 zákona 

f) údaj o sústavnom vzdelávaní podľa § 42 zákona 

g) údaj o doterajšej praxi 

2) Register ďalej obsahuje: 

a) dátum registrácie 

b) registračné číslo 

c) údaje, ktoré sú súčasťou oznámenia podľa § 63 ods. 2 zákona 

d) ďalšie oznamované údaje 

e) údaj o vydaní licencie 

3) Súčasťou registra sú doklady uvedené v § 63 ods. 3 zákona. 

4) Komora vedie osobný spis lekára, ktorý musí obsahovať doklady preukazujúce údaje zapísané v registri a 

ďalšie doklady v súvislosti s členstvom v komore. 

5) Osobné spisy lekárov vedie sekretariát komory a sú uložené v archíve komory. 

6) Zápis, dočasné pozastavenie registrácie, zrušenie registrácie, obnovenie registrácie alebo zánik registrácie 

a vyčiarknutie z registra, sú oprávnení vykonať výlučne poverení pracovníci sekretariátu, a to na základe 

právoplatného rozhodnutia o zápise, dočasnom pozastavení registrácie, zrušení registrácie, obnovení 

registrácie alebo na základe dokladov potvrdzujúcich  zánik registrácie. 
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7)  Zmeny údajov v registri lekárov sú oprávnení vykonávať výlučne poverení pracovníci sekretariátu 

komory a to na základe materiálov preukazujúcich zmeny údajov. 

8) Prístup k údajom vedeným v registri: 

a) ku všetkým údajom vedeným v registri - prezident komory, členovia Prezídia komory, predseda 

Disciplinárnej komisie komory, predseda a členovia Kontrolného  výboru   komory,   poverení pracovníci 

komory 

b)  ku všetkým údajom dotýkajúcim sa členov regionálnych komôr prezident, viceprezidenti, pracovníci 

sekretariátu príslušnej regionálnej komory a predseda kontrolného výboru   príslušnej regionálnej komory 

c)  k údajom meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa pracoviska, odbornosť členov subregionálnych 

komôr, predsedovia a pracovníci sekretariátu príslušných subregionálnych  komôr. 

 

 
Čl. III 

Zápis do registra 

 

1) Komora zapíše lekára do registra na základe oznámenia. 

2) Oznámenie musí obsahovať údaje uvedené v § 63 ods. 2 zákona (čl. II ods. 1 tejto smernice). 

3) K oznámeniu podľa ods. 2 lekár priloží osvedčené kópie dokladov uvedených v čl. II ods. 1 písm. e), g) 

a h), potvrdenie vzdelávacej inštitúcie a poskytovateľa podľa čl. II ods. 1 písm. f) a doklad o zaplatení 

registračného poplatku; ak ide o cudzinca dokladom podľa čl. II ods. 1 písm. e) je osvedčená kópia dokladu 

o uznaní vzdelania podľa § 35 zákona. 

4) Registračný poplatok je 13 EUR a je príjmom komory. 

5) Lekári sú povinní oznámiť komore údaje do registra a predložiť doklady vyžadované podľa ods. 3 do 

dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice, ak ďalej nie je ustanovené inak. 

6) Na lekárov zapísaných do registra podľa doterajších predpisov sa nevzťahuje povinnosť zaplatiť 

registračný poplatok podľa ods. 4. 

7) U lekárov podľa ods. 6 sa nevyžaduje doklad o zaplatení registračného poplatku a iné doklady podľa ods. 

5, ak ich už predložili podľa doterajších predpisov a zodpovedajú údajom podľa čl. II ods.1. 

8) Komora je povinná na základe údajov oznámených podľa ods. 5 a 7 zapísať lekára do registra do 10 dní 

od doručenia oznámenia a vydať mu potvrdenie o zápise do registra. 

9)Komora priebežne aktualizuje register podľa údajov oznamovaných lekármi. Za priebežnú aktualizáciu 

komora vyberá od lekára poplatok vo výške 4 EUR ročne, ktorý je príjmom komory. 

10) U lekárov,  ktorí sú zamestnancami, komora zasiela v prípade absencie údajov o sústavnom vzdelávaní v 

aktuálnom období upozornenie so žiadosťou o odstránenie zistených nedostatkov v súlade s § 153 až 155 

Zákonníka práce. Upozornenie zasiela aj Úradu pre dohľad. 

11) Komora vymáha zaplatenie poplatkov podľa odsekov 4 a 9 podľa § 172 až 175 Občianskeho súdneho 

poriadku najskôr po uplynutí 60 dní nasledujúcich po uplynutí lehoty stanovenej v písomnej výzve lekárovi 

na zaplatenie poplatku, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní. 

12) Lekár je povinný v rámci oznamovania zmeny údajov týkajúcich sa výkonu jeho zdravotníckeho 

povolania oznamovať komore aj údaje o výkone pracovných činností mimo územia Slovenskej republiky. 

13) Lekár registrovaný v komore po návrate na územie Slovenskej republiky predloží komore doklad 

o registrácii a hodnotení sústavného vzdelávania z hosťujúcej krajiny.  

14) Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon 

zdravotníckeho povolania lekár, oznámi údaje potrebné na registráciu najneskôr do troch mesiacov od 

začatia výkonu zdravotníckeho povolania u príslušného zamestnávateľa. 

 

 

 

Čl. IV. 

Rozhodnutie o zápise do registra 

 

1) Komora zapíše lekára do registra do 10 dní od doručenia oznámenia lekára a vydá mu 

potvrdenie o registrácii. 

 

2) V prípade, že oznámenie nie je úplné, komora vyzve žiadateľa, aby svoju žiadosť doplnil. 

Lehota na zápis a zaslanie oznámenia začína plynúť dňom doručenia úplného oznámenia. 
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3) Zápis do registra vykoná poverený pracovník sekretariátu komory. 

 

4) Poverený pracovník komory predkladá Prezídiu komory zoznam zapísaných členov na 

schválenie. Súčasne predkladá zoznam nezapísaných oznámení s uvedením dôvodu nezapísania 

na ďalšie rozhodnutie Prezídia. 

 

Čl. V 

Odmietnutie zápisu do registra 

 

1) Komora  odmietne zapísať oznámenie do registra, ak lekár nesplnil podmienky na zápis. 

 

2) Odmietnutie zápisu do registra písomne oznámi lekárovi spolu s odôvodnením odmietnutia. 

 

 

Čl. VI 

Dočasné pozastavenie registrácie 

 

 Komora dočasne pozastaví registráciu, ak 

  a) lekár požiada o dočasné pozastavenie registrácie z dôvodu, že prerušil výkon zdravotníckeho 

      povolania lekár, najviac na čas prerušenia výkonu zdravotníckeho povolania lekár,  

 b) lekárovi bol zakázaný výkon zdravotníckeho povolania, najviac na čas zákazu výkonu  

     zdravotníckeho povolania.“ 

 

Čl. VII 

Zrušenie registrácie 

 
1)  Komora zruší registráciu tomu, kto: 

             a) požiadal o zrušenie registrácie v súvislosti s ukončením výkonu zdravotníckeho povolania  lekár 

             b) prestal spĺňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania lekár podľa § 31 ods. 1 písm. a) až       

d)  

2) O zrušení registrácie rozhodne komora do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedela o skutočnostiach uvedených 

v odseku 1. Rozhodnutie o zrušení registrácie sa doručuje lekárovi a v prípade, že je zamestnancom, aj jeho 

zamestnávateľovi. 

  

Čl. VIII 

Obnovenie registrácie 

 

Po zániku dôvodov, ktoré viedli k dočasnému pozastaveniu registrácie alebo k zrušeniu registrácie, 

komora lekára na základe jeho žiadosti o obnovenie registrácie opätovne registruje. K žiadosti o 

obnovenie registrácie lekár  prikladá iba doklady preukazujúce zmeny údajov oznámených podľa § 63 

ods. 2 a 3 zákona (čl. II ods. 1 tejto smernice). 

  

Čl. IX 

Zánik registrácie 

 

Registrácia zaniká smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu. 

 

 

 

 

 

 

Čl. X 

Preskúmanie rozhodnutia súdom 
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Rozhodnutie podľa článku VI a VII je preskúmateľné súdom podľa piatej časti Občianskeho súdneho 

poriadku. 

 

Čl. XI 

Záverečné ustanovenia 

Túto smernicu schválil XVII. Snem komory dňa 11.12.2004. Smernica nadobúda účinnosť 

dňom1.1.2005. Novelizovaná na XXII. Sneme SLK 09.05.2008. Novelizovaná na XXIII. Sneme SLK 

26.9.2009 v Bratislave. Novelizovaná na XXIV. Sneme SLK 25.9.2010 v Bratislave. Novelizovaný na 

XXV. Sneme SLK 24.9.2011. 

 

 

 

 
       m. prof. MUDr. Milan Dragula, PhD. 

           Prezident Slovenskej lekárskej komory 

 

 


