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. 1 písm. h), i) a k), § 49 ods. 2
písm. e), § 62 až 64 a § 81 ods. 1 písm. d) 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 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 registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie
lekár.
3. Registrácia sa nevzťahuje na občana členského štátu, ktorý je hosťujúcou osobou (§ 30 ods. 3
zákona č. 578/2004 Z.z.); komora v takom prípade iba vezme na vedomie kópiu vyhlásenia a
dokladov uvedených v § 30 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z.z.
4. Na zhromažďovanie, uchovávanie a poskytovanie údajov z registra sa vzťahujú ustanovenia
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
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 evidencia lekárov vykonávajúcich povolanie lekár na území Slovenskej republiky.
Register obsahuje:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, 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 č. 578/2004 Z.z.
d) údaj o zamestnávateľovi alebo inom spôsobe výkonu povolania lekára podľa § 3 ods. 4
zákona č. 578/2004 Z.z.
e) údaje o odbornej spôsobilosti podľa § 33 zákona č. 578/2004 Z.z.
f) údaje o ďalšom vzdelávaní podľa § 39 zákona č. 578/2004 Z.z., ak je lekár zaradený do
ďalšieho vzdelávania, dátum, odkedy sa lekár vzdeláva, názov a sídlo
1. vzdelávacej ustanovizne, na ktorej lekár získava odbornú spôsobilosť na výkon
špecializovaných pracovných činností alebo odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných
pracovných činností a dĺžku trvania špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,
2. poskytovateľa, u ktorého osoba vykonáva zdravotné výkony potrebné na získanie diplomu o
špecializácii alebo certifikátu,
g) údaj o sústavnom vzdelávaní podľa § 42 zákona č. 578/2004 Z.z.,
h) údaj o doterajšej odbornej praxi.
2. Register ďalej obsahuje:
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a) registračné číslo
b) dátum registrácie
c) dátum dočasného pozastavenia registrácie
d) dátum obnovenia registrácie
e) dátum zrušenia registrácie
f) dátum zániku registrácie
g) dôvod dočasného pozastavenia registrácie
h) dôvod zrušenie registrácie.
3. Súčasťou registra sú osvedčené kópie dokladov o odbornej spôsobilosti, ďalšom vzdelávaní,
sústavnom vzdelávaní, odbornej praxi a doklad o zaplatení registračného poplatku.
4. Komora vedie osobný spis lekára, ktorý musí obsahovať doklady preukazujúce údaje zapísané v
registri.
5. Osobné spisy lekárov vedie sekretariát komory a sú uložené v archíve komory.
6. Zápis do registra, dočasné pozastavenie registrácie, zrušenie registrácie, obnovenie registrácie
alebo zánik registrácie sú oprávnení vykonať výlučne poverení pracovníci sekretariátu, a to na
základe právoplatného rozhodnutia o zápise do registra, dočasnom pozastavení registrácie,
zrušení registrácie, obnovení registrácie alebo na základe dokladov potvrdzujúcich zánik
registrácie.
7. Zmeny údajov v registri lekárov sú oprávnení vykonávať výlučne poverení pracovníci
sekretariátu komory a to na základe materiálov preukazujúcich zmenu údajov.
8. Údaje z registra v rozsahu podľa ods. 1 písm. a), c) a e) a ods. 2 písm. a) až h) je komora
povinná poskytovať Národnému centru zdravotníckych informácii na účely vedenia Národného
registra zdravotníckych pracovníkov v elektronickej podobe denne pri zaevidovaní akejkoľvek
zmeny.

Čl. III
Zápis do registra
1.

Komora zapíše lekára do registra do 10 dní od doručenia oznámenia lekára a vydá mu
potvrdenie o registrácii.

2. Oznámenie musí obsahovať údaje uvedené v čl. II ods. 1 smernice (§ 63 ods. 2 zákona č.
578/2004 Z.z.). V prípade, že oznámenie nie je úplné, komora vyzve žiadateľa, aby svoju
žiadosť doplnil v lehote stanovenej vo výzve. Lehota na zápis a zaslanie oznámenia začína
plynúť dňom doručenia úplného oznámenia.
3. K oznámeniu podľa ods. 2 lekár priloží osvedčené kópie dokladov uvedených v čl. II ods. 1
písm. e), g) a h) smernice, potvrdenie vzdelávacej inštitúcie a poskytovateľa podľa čl. II ods. 1
písm. f) smernice a doklad o zaplatení registračného poplatku.
4. V prípade dokladu o odbornej spôsobilosti vydaného zahraničnými školami alebo inými
oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov príslušného štátu je dokladom podľa čl. II
ods. 1 písm. e) smernice osvedčená kópia dokladu o uznaní podľa § 35 zákona č. 578/2004 Z.z.
a kópia dokladu o odbornej spôsobilosti.
2

5. Komora môže údaje podľa čl. II ods. 1 smernice na účely registrácie lekára získať kopírovaním,
skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a zároveň ich
uchovávať bez písomného súhlasu dotknutej osoby.
6.

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.

7. Registračný poplatok je 13 EUR a je príjmom komory.
8. Komora vedie register a priebežne ho aktualizuje podľa údajov oznamovaných lekármi. Ročný
poplatok za vedenie registra je vo výške 15 EUR ročne a je príjmom komory.
9. U lekárov, ktorí sú zamestnancami, komora zasiela zamestnávateľovi 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
nad zdravotnou starostlivosťou.
10. Lekár je povinný v rámci oznamovania zmeny údajov týkajúcich sa výkonu jeho
zdravotníckeho povolania bezodkladne oznamovať komore aj údaje o výkone pracovných
činností mimo územia Slovenskej republiky, ako aj údaje rozhodujúce pre dočasné
pozastavenie registrácie a zrušenie registrácie; spolu s oznámením údajov rozhodujúcich pre
dočasné pozastavenie registrácie a zrušenie registrácie je lekár povinný predložiť osvedčené
kópie dokladov preukazujúcich tieto údaje.
11. Lekár registrovaný v komore po návrate na územie Slovenskej republiky predloží komore
doklad o registrácii a hodnotení sústavného vzdelávania z hosťujúcej krajiny.
12. Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na
výkon zdravotníckeho povolania lekár, oznámi údaje potrebné na registráciu najneskôr do 15
dní od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u príslušného zamestnávateľa.
13. Zápis do registra vykoná poverený pracovník sekretariátu komory do 10 dní od doručenia
dokladov lekárom.
14. Poverený pracovník komory predkladá Prezídiu komory zoznam zapísaných členov na
schválenie. Súčasne predkladá zoznam nezapísaných oznámení s uvedením dôvodu nezapísania
na ďalšie rozhodnutie Prezídia.
15. Komora je oprávnená vymáhať zaplatenie poplatkov podľa odsekov 6 a 7 tohto článku v konaní
podľa 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.
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Čl. IV
Zamietnutiu zápisu do registra
1. Komora zamietne zapísať do registra lekára, ak nesplnil podmienky na zápis do registra.
2. Zamietnutie zápisu do registra písomne oznámi lekárovi spolu s odôvodnením zamietnutia.
Čl. V
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 dočasne zakázaný výkon zdravotníckeho povolania, najviac na čas zákazu výkonu
zdravotníckeho povolania.
Čl. VI
Zrušenie registrácie
1. Komora zruší registráciu tomu:
a) kto požiadal o zrušenie registrácie v súvislosti s ukončením výkonu zdravotníckeho
povolania,
b) kto prestal spĺňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 ods. 1 písm. a)
až d) zákona č. 578/2004 Z.z.
c) komu bol právoplatným rozhodnutím súdu uložený doživotný zákaz výkonu zdravotníckeho
povolania,
d) kto porušil povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. l) zákona č. 578/2004 Z.z. a bola mu uložená
pokuta podľa § 82 ods. 5 písm. b) zákona č. 578/2004 Z.z.
2. O zrušení registrácie rozhodne komora do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedela o skutočnostiach
uvedených v odseku 1 tohto článku. Rozhodnutie o zrušení registrácie sa doručuje lekárovi a v
prípade, že je zamestnancom, aj jeho zamestnávateľovi.
Čl. VII
Obnovenie registrácie
1.

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 čl. II ods. 1 smernice.

2.

Ak bola registrácia zdravotníckemu pracovníkovi zrušená z dôvodu podľa čl. VI ods. 1 písm.
d) smernice môže lekár požiadať o obnovenie registrácie najskôr po uplynutí dvoch rokov od
zrušenia registrácie.
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Čl. VIII
Zánik registrácie
Registrácia zaniká smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu.
Čl. IX
Záverečné ustanovenia
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 XXIX. Sneme
Slovenskej lekárskej komory dňa 20.09.2014. Smernica bola novelizovaná na XXX. Sneme
Slovenskej lekárskej komory dňa 26.09.2015.

MUDr. Marian Kollár
Prezident Slovenskej lekárskej komory
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