
Štatút odborných sekcií  
Slovenskej lekárskej komory

Slovenská lekárska komora (ďalej len „komora“) v súlade s § 55 ods. 2 písm.  a) zákona NR 
SR  číslo  578/2004  Z.z.  o poskytovateľoch  zdravotnej  starostlivosti,  o zdravotníckych 
pracovníkoch,  stavovských organizáciách  v zdravotníctve  a o zmene  a doplnení  niektorých 
zákonov  (ďalej  len  „zákon“)  vydáva  tento  Štatút  odborných  sekcií   Slovenskej  lekárskej 
komory (ďalej len „ štatút sekcií“).

Úvodné ustanovenie
Štatút sekcií upravuje podrobnosti o postavení a pôsobnostiach odborných sekcií  Slovenskej 
lekárskej  komory,  o  ich zriaďovaní  a zrušovaní,  o  ich  vzťahoch  k  orgánom  Slovenskej 
lekárskej komory a regionálnych lekárskych komôr, o vzniku a zániku členstva v sekciách, o 
právach a povinnostiach členov sekcií. 

§ 1
Postavenie odborných sekcií Slovenskej lekárskej komory

1) Odborné  sekcie  Slovenskej  lekárskej  komory  (ďalej  len  „komory“)  sú  organizačnou 
zložkou komory podľa článku 8, § 20 a 21 Štatútu Slovenskej lekárskej komory. 

2) Odborné  sekcie  združujú  lekárov  vykonávajúcich  lekárske  povolanie  v jednotlivých 
špecializačných  odboroch  za  účelom  riešenia  špecifických  otázok  výkonu  lekárskeho 
povolania v týchto odboroch.

3) Odborné  sekcie  v súlade  s  §  14  ods.  7  písm.  n)  Štatútu  Slovenskej  lekárskej  komory 
zriaďuje a zrušuje Rada komory.

4) Názov sekcie  tvoria  slová označujúce príslušný medicínsky špecializačný odbor podľa 
stavu aktuálnej legislatívnej úpravy a slová „ ... sekcia Slovenskej lekárskej komory“. 

§ 2
Postavenie odborných sekcií regionálnych lekárskych komôr

1) Odborné  sekcie  regionálnych  lekárskych  komôr  (ďalej  len  „regionálne  komory“)  sú 
organizačnou zložkou regionálnej komory podľa článku 10, § 28 a 29 Štatútu Slovenskej 
lekárskej komory. 

2) Odborné sekcie regionálnych komôr združujú lekárov vykonávajúcich lekárske povolanie 
v jednotlivých špecializačných odboroch za účelom riešenia špecifických otázok výkonu 
lekárskeho povolania v týchto odboroch.

3) Odborné  sekcie  v súlade  s  §  24  ods.  7  písm.  g)  Štatútu  Slovenskej  lekárskej  komory 
zriaďuje a zrušuje Rada regionálnej komory.

4) Názov sekcie  tvoria  slová označujúce príslušný medicínsky špecializačný odbor podľa 
stavu aktuálnej legislatívnej úpravy a slová „ ... sekcia Regionálnej lekárskej komory ....
(označenie podľa VÚC)“. 

§ 3
Základné úlohy odborných sekcií komory 

a regionálnych komôr
Odborné sekcie komory plnia tieto základné úlohy:
a) združujú lekárov z jednotlivých odborov, ktorí sú jej členmi,
b) zastupujú svojich členov na pôde komory v  otázkach, dotýkajúcich sa výkonu povolania 



lekára v danom odbore,
c) riešia podnety, návrhy a sťažnosti svojich členov v súvislosti s činnosťou odbornej sekcie, 
d)  spolupracujú  s  príslušnými  orgánmi  komory  pri  vykonávaní  dozoru  nad  výkonom 

povolania  zdravotníckymi  pracovníkmi  v príslušnom  odbore  a  držiteľmi  licencií 
poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť v príslušnom odbore,

e)  spolupracujú  s  príslušnými  orgánmi  komory  pri  posudzovaní  podnetov  na  porušenie 
lekárskej etiky a nedodržanie odborného postupu členmi sekcie,

f) evidujú stav minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v príslušnom odbore 
a navrhujú jej rozsah v jednotlivých odboroch, 

g) zúčastňujú sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s výkonom 
zdravotníckeho povolania a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, týkajúcich sa daného 
odboru, 

h) vydávajú stanoviská k etickým a odborným otázkam výkonu povolania lekára v príslušnom 
odbore,

i) môžu vykonávať  vzdelávacie  aktivity  alebo iným spôsobom sa podieľať  na vzdelávaní 
lekárov v danom odbore .

§ 4
Členstvo v odbornej sekcii 

1) Riadnym  členom  odbornej  sekcie  je  každý  člen  komory  (regionálnej  komory),  ktorý 
vykonáva lekárske povolanie v tomto odbore. Riadny člen má právo byť menovaný do 
orgánov odbornej  sekcie,  získavať  informácie  o činnosti  sekcie,  zúčastňovať  sa na jej 
aktivitách a podieľať sa na rozhodovaní orgánov sekcie hlasovaním.

2) Pridruženým členom odbornej sekcie  sa môže stať člen komory (regionálnej  komory), 
ktorý je zaradený do špecializačnej prípravy v odbore, a tiež člen komory (regionálnej 
komory), ktorý je v danom odbore špecializovaný, ale nevykonáva lekárske povolanie v 
tomto odbore. Pridružený člen má právo zúčastňovať sa na aktivitách sekcie a získavať 
informácie o činnosti sekcie, ale nemôže byť menovaný do orgánov odbornej sekcie. O 
pridružené členstvo lekár písomne požiada výbor danej odbornej sekcie.

3) Člen komory môže byť zároveň členom aj viacerých odborných sekcií, avšak v jednom 
volebnom období smie zastávať funkciu iba v jednej odbornej sekcii.

4) Členstvo v odbornej sekcii sa ukončí zánikom členstva v komore.

§ 5
Výkon samosprávy

1) Výkon samosprávy odborných sekcií komory zabezpečujú orgány:
a) na úrovni Slovenskej lekárskej komory,
b) na úrovni regionálnych lekárskych komôr, ak má odborná sekcia na Slovensku aspoň 

150 riadnych členov. 
2) Výkon samosprávy sa riadi podľa Štatútu Slovenskej lekárskej komory.

§ 6
Orgány odborných sekcií na úrovni komory

Orgánmi odborných sekcií komory sú:
a) výbor odbornej sekcie,
b) predseda odbornej sekcie.



§ 7
Výbor odbornej sekcie komory

1) Výbor odbornej sekcie je riadiacim orgánom sekcie. 
2) Počet členov výboru je 3.
3) Výbor odbornej sekcie písomne zvoláva jej predseda najmenej jedenkrát za rok spravidla 

v  rámci  výročného kongresu  odbornosti.  Ak o to  požiadajú  dvaja  členovia  výboru,  je 
predseda povinný zvolať výbor do 7 dní od doručenia žiadosti. Výbor sekcie o každom 
rokovaní  vyhotovuje zápisnicu. Zároveň raz ročne výbor sekcie podáva Rade SLK správu 
o stave v odbornej sekcii.

4) Spôsob rokovania výboru sa riadi rokovacím poriadkom komory. Jednotlivé otázky môže 
výbor  odbornej  sekcie  prerokovať  konferenčným  spôsobom  s  použitím  elektronickej 
formy komunikácie. 

5) Výbor odbornej sekcie komory: 
a) spolupracuje pri aktualizácií registra  a priebežne vyhodnocuje naplnenie siete,
b) spolupracuje  s  príslušnými  orgánmi  komory  pri  výkone  dozoru  nad  dodržiavaním 

podmienok na výkon povolania a nad držiteľmi licencií v danom odbore,
c) rieši  podnety,  návrhy  a  vyjadruje  odborné  stanoviská  k  poskytovaniu  zdravotnej 

starostlivosti v danom odbore, 
d) spolupodieľa sa na zabezpečovaní sústavného vzdelávania lekárov v danom odbore.

§ 8
Predseda odbornej sekcie komory

1) Predseda odbornej sekcie komory
a) zastupuje sekciu a koná za sekciu navonok,
b) zvoláva a vedie zasadnutia výboru sekcie, 

2) Predsedu v čase neprítomnosti  zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností  podpredseda 
volený výborom sekcie. 

§ 9
Orgány odborných sekcií na regionálnej úrovni

1) Orgánmi odborných sekcií regionálnej komory sú:
a) Výbor odbornej sekcie RLK,
b) Predseda odbornej sekcie RLK.

§ 10
Výbor odbornej sekcie RLK

1) Výbor odbornej sekcie pri regionálnej komore je riadiacim orgánom sekcie v regióne. 
2) Počet členov výboru je 3. 
3) Výbor odbornej sekcie písomne zvoláva jej predseda najmenej jedenkrát za rok. Ak o to 

požiada dvaja členovia výboru, je predseda povinný zvolať výbor do 7 dní od doručenia 
žiadosti. Výbor sekcie o každom rokovaní  vyhotovuje zápisnicu. 

4) Spôsob rokovania výboru sa riadi rokovacím poriadkom komory. Jednotlivé otázky môže 
výbor  odbornej  sekcie  prerokovať  konferenčným  spôsobom  s  použitím  elektronickej 
formy komunikácie. 

5) Výbor odbornej sekcie komory: 
a) spolupracuje  pri  aktualizácií  registra  a priebežne  vyhodnocuje  naplnenie  siete  v 

pôsobnosti regionálnej komory,



b) spolupracuje s príslušnými orgánmi regionálnej komory pri výkone dozoru nad 
            dodržiavaním podmienok na výkon povolania a nad držiteľmi licencií v danom odbore 
            v pôsobnosti regionálnej komory,

c) rieši podnety, návrhy na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v danom odbore v   
      pôsobnosti regionálnej komory a spolupracuje pri riešení sťažností, 
d) spolupodieľa sa na zabezpečovaní sústavného vzdelávania lekárov v danom odbore v  
      pôsobnosti regionálnej komory.

§ 11
Predseda odbornej sekcie RLK

1) Predseda odbornej sekcie RLK
a) zastupuje sekciu a koná za sekciu navonok,
b) zvoláva a vedie zasadnutia výboru sekcie, 

2) Predsedu v čase neprítomnosti  zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností  podpredseda 
určený výborom sekcie. 

§ 12
Financovanie činnosti odborných sekcií 

1) Odborné sekcie si zabezpečujú finančné prostriedky potrebné na ich činnosť samostatne.
2) Výkon funkcie vo výbore sekcie komory (regionálnej komory) je čestný. 
3) Slovenská lekárska komora uhradí členom výboru odbornej sekcie komory (regionálnej 
komory) cestovné výdavky vynaložené na účasť na jednom zasadnutí výboru v roku. 

§ 13
Tento štatútu schválil XX. snem SLK dňa 14.10.2006 v Bratislave a nadobúda účinnosť dňom 
schválenia. Novelizovaný na XXXIV. Sneme Slovenskej lekárskej komory dňa 26.10.2018.

MUDr. Marián Kollár, v. r. 
Prezident Slovenskej lekárskej komory 
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