
ŠTATÚT  

VEDECKEJ RADY 

SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KOMORY 
 

 

Čl. I. 

Poslanie Vedeckej rady 
 

 Vedecká rada Slovenskej lekárskej komory (ďalej len „Vedecká rada“) je  poradným orgánom 

Rady  Slovenskej lekárskej komory (ďalej len „Rada komory“) v medicínsko odborných otázkach 

poskytovania zdravotnej starostlivosti a plní úlohy Slovenskej lekárskej komory (ďalej len „komora“) 

v súlade s § 49 ods. 1 písm. c/ a f/ a ods. 2 písm. b/ a d/ zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, čl. 19b Štatútu Slovenskej lekárskej komory a Kódexu ochrany lekára 

Slovenskej lekárskej komory. 

 

 

Čl. II. 

Úlohy Vedeckej rady  

 

Vedecká rada najmä: 

1/ vydáva odporúčania k najzávažnejším medicínsko odborným otázkam výkonu povolania lekára, 

2/ vyjadruje sa k medicínskym štandardom v jednotlivých odboroch a spolupracuje pri ich tvorbe, 

3/ vydáva odporúčania k organizácii sústavného vzdelávania z hľadiska medicínsko odbornej náplne 

sústavného vzdelávania, 

4/ vydáva stanoviská k správnosti poskytnutia zdravotnej starostlivosti lekárom v disciplinárnom 

konaní alebo pre potreby správnych, občianskoprávnych a trestnoprávnych konaní na základe žiadosti 

člena komory, 

5/ zaujíma stanoviská k zásadným otázkam zdravotnej politiky štátu, 

6/ vyjadruje sa k medicínsko odbornej náplni časopisu komory,  

7/ podieľa sa na odbornej príprave seminárov a konferencií organizovaných komorou,  

8/ predkladá Rade komory návrhy na legislatívnu činnosť a podieľa sa  na pripomienkovom konaní 

návrhov legislatívnych zmien dotýkajúcich medicínsko odborných otázok poskytovania zdravotnej 

starostlivosti, 

8/ predkladá správu o svojej činnosti  Rade komory,  

9/ na základe požiadavky podáva informáciu o svojej činnosti Prezídiu komory.    

 

 

Čl. III. 

Zloženie Vedeckej rady  
 

1/ Vedecká rada je poradný orgán Rady komory. Vedecká rada vznikla schválením novely Štatútu 

Slovenskej lekárskej komory dňa 28.septembra 2013.  

2/ Členov Vedeckej rady menuje Rady komory. Za člena Vedeckej rady môže byť vymenovaný iba 

člen komory. Vedecká rada má 21 členov.  

3/ Na čele Vedeckej rady je predseda, ktorého menuje Rada komory. Predseda predovšetkým zvoláva 

a vedie zasadnutia Vedeckej rady, vedie rokovania s orgánmi štátnej a územnej samosprávy, s 

právnickými a fyzickými osobami, zastupuje Vedeckú radu pred orgánmi komory.  

4/ Predseda Vedeckej rady sa zúčastňuje zasadnutí orgánov komory s hlasom poradným, ak sa 

rokovanie orgánu komory dotýka činnosti Vedeckej rady, alebo jeho odporúčaní a stanovísk a ak je to 

pre rozhodovanie orgánov komory potrebné. Predsedu Vedeckej rady v neprítomnosti zastupuje 

podpredseda Vedeckej rady 

5/ Predseda Vedeckej rady menuje tajomníka vedeckej rady, ktorý zabezpečuje administratívne 

činnosti Vedeckej rady.  

6/ Členstvo vo Vedeckej rade zaniká: 

a/ písomným vzdaním sa členstva. 



b/ odvolaním člena Radou komory, 

c/ úmrtím člena. 

 

Čl. IV. 

Rokovací poriadok Vedeckej rady 
 

1/ Zasadnutie Vedeckej rady zvoláva a vedie predseda. 

2/ Zasadnutia Vedeckej rady sa uskutočňujú najmenej dva krát ročne. Predseda Vedeckej rady je 

oprávnený zvolať mimoriadne zasadnutie Vedeckej rady ak to považuje za potrebné s ohľadom na 

plnenie úloh Vedeckej rady, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov Vedeckej rady alebo ak o to 

požiada prezident komory. 

3/ Vedecká rada je viazaná rozhodnutiami orgánov komory a svoju činnosť vykonáva zásadne 

v súlade s týmito rozhodnutiami. 

4/ Jednotlivé otázky môže Vedecká rada prerokovať konferenčným spôsobom s použitím elektronickej 

formy komunikácie. 

5/ Vedecká rada môže na svoje rokovania  prizývať poradcov komory predovšetkým z oblasti práva, 

ekonómie alebo manažmentu zdravotníctva a požadovať od poradcov komory písomné vypracovanie 

odborných stanovísk k prerokovávaným otázkam. Poradcami Vedeckej rady sú aj predsedovia 

odborných sekcií komory. 

6/ Z každého zasadnutia Vedeckej rady  sa vyhotovuje zápisnica. Tajomník zabezpečí zverejnenie 

zápisnice na webovom sídle komory. 

7/ Predseda Vedeckej rady zastupuje Vedeckú radu navonok.  

8/  Vo vzťahu k masovokomunikačným prostriedkom zastupuje Vedeckú radu jej predseda alebo 

podpredseda. Informácie poskytované masovokomunikačným prostriedkom musia zodpovedať 

záverom a stanoviskám Vedeckej rady. 

 

 

Čl. V. 

Financovanie činnosti Vedeckej rady 

 

1/ Výkon funkcie člena Vedeckej rady je čestný. Člen Vedeckej rady má právo na náhradu 

preukázaných účelne vynaložených nákladov v súlade s  Hospodárskym poriadkom komory. Rada 

komory môže rozhodnúť o výkone pracovných činností k zabezpečeniu úloh Vedeckej rady v 

zamestnaneckom alebo obdobnom pracovnom vzťahu. 

2/ Náklady spojené s činnosťou Vedeckej rady hradí komora v súlade s Hospodárskym poriadkom 

komory. 

 

Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

1/ Zmeny a doplnky Štatútu Vedeckej rady môže vykonať Rada komory písomnou formou 

a schválením formou uznesenia Rady komory. 

2/ Tento Štatút Vedeckej rady nadobúda platnosť a účinnosť jeho schválením mimoriadnou Radou 

komory. 

 

 

V Bratislave, dňa 8.10.2013 

 

 

                 MUDr. Marián Kollár, v.r. 

       Prezident  Slovenskej lekárskej komory 

 

 


