
Rada SLK schvaľuje výklad vnútorných predpisov SLK. 

 
 1) Podľa čl. 4., § 4 Štatútu SLK "Regionálne lekárske komory sú organizačnými zložkami 

komory, ktoré orgánmi a za podmienok ustanovených týmto štatútom, hospodárskym poriadkom 

a ďalšími vnútornými predpismi komory plnia úlohy komory voči svojim členom a v rámci svojej 

územnej pôsobnosti." 

Žiadosť o výklad k otázke: 

Sú orgány regionálnej komory oprávnené zvolať podujatia s celoslovenskou pôsobnosťou, resp. 

podujatia s účasťou orgánov a zástupcov iných regionálnych komôr? 

Výklad  Rady SLK: 

Z ustanovenia čl. 4, § 4 Štatútu SLK orgány regionálnej komory plnia svoje úlohy v súlade 

so zákonom a vnútornými predpismi komory. Územná pôsobnosť RLK je daná územím 

príslušného samosprávneho kraja. Orgány RLK nie sú oprávnené zvolávať a organizovať 

podujatia celoslovenského charakteru, teda podujatia s účasťou iných regionálnych 

komôr a jej funkcionárov. Od uvedeného je potrebné odlíšiť podujatia RLK na ktorých 

sú individuálne pozvaní aj členovia iných regionálnych komôr, resp. všetci členovia SLK.   

2) Podľa čl. 6, § 10, písm. f) Štatútu SLK   

f) rozhodnutia orgánov regionálnej komory sú záväzné pre všetkých členov regionálnej komory 

a konanie v rozpore s nimi môže byť posudzované ako disciplinárne previnenie spočívajúce v 

konaní v rozpore s vnútornými predpismi. 

Žiadosť o výklad k otázke: 

a) Je prezident regionálnej komory povinný konať v súlade s rozhodnutiami Rady RLK a 

Zhromaždenia delegátov RLK ? 

b) Je prezident RLK povinný realizovať rozhodnutia Rady RLK a Zhromaždenia delegátov 

RLK ak je ich rozhodnutie v rozpore so zákonom alebo vnútornými predpismi komory ?  

Výklad: 

a) Podľa § 26 ods. 3 Štatútu SLK  

3) Prezident regionálnej komory je pri výkone funkcie viazaný rozhodnutiami orgánov 

komory a regionálnej komory podľa § 10 tohto štatútu. " 

Štatút SLK v § 10 priamo nestanovuje záväznosť rozhodnutí Rady RLK a Zhromaždenia 

delegátov RLK pre Prezidenta RLK. Taká záväznosť vyplýva iba pre člena RLK.  

b) Aj v prípade, ak by  rozhodnutia Rady a Zhromaždenia delegátov RLK pre Prezidenta 

RLK boli záväzné, bol by Prezident RLK takéto rozhodnutia povinný plniť iba v prípade, 

ak neodporujú zákonu alebo iným ustanoveniam vnútorných predpisov. Je potrebné 

poukázať na to, že zákon je právny predpis vyššej právnej sily a tento v § 52 členovi 

komory ukladá povinnosť oboznamovať sa  s vnútornými predpismi komory a 

dodržiavať ich a plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore. Povinnosť dodržiavať 

všetky vnútorné predpisy komory je teda vyššia, ako povinnosť vyplývajúca zo Štatútu 

SLK. Ak by vnútorným predpisom bola daná povinnosť prezidenta RLK konať v súlade 

s rozhodnutiami Rady a Zhromaždenia delegátov RLK a rozhodnutie by bolo v rozpore 

so zákonom alebo s vnútornými predpismi komory, Prezident RLK by postupoval tak, že 

by požiadal Radu SLK o výklad vnútorných predpisov, prípadne o rozhodnutie vo veci. 

V tejto súvislosti je tiež významné posúdiť do akej miery, prezident RLK ktorý vedie 

zasadnutia Rady RLK a Zhromaždenia delegátov RLK prispel k súladu, resp. nesúladu 

prijatých uznesení so zákonom a vnútornými predpismi komory. Je povinnosťou 

prezidenta RLK upozorniť členov, resp. delegátov o prípadnom rozpore navrhované 

uznesenie so zákonom alebo vnútornými predpismi komory. Rovnako je jeho povinnosťou 

dbať na to, aby členovia rady alebo delegáti rozhodovali na základe úplných, pravdivých 

a neskreslených informácií. Zanedbanie tejto povinnosti môže naplniť podmienky  

disciplinárneho previnenia.  



3) Podľa § Čl. 7, § 13 Štatútu komory  

1) Snem je najvyšším orgánom komory.  

2) Snem komory:  

a) schvaľuje, mení a zrušuje vnútorné predpisy komory, ktorými sú najmä štatút, volebný 

poriadok, rokovací poriadok, hospodársky poriadok a disciplinárny poriadok  

b) volí a odvoláva v tajných voľbách prezidenta komory a členov orgánov komory okrem 

Prezídia komory  

c) môže zriadiť, zlúčiť, rozdeliť, zrušiť a určiť počet regionálnych komôr  

d) hodnotí činnosť komory a jej orgánov  

e) rozhoduje o funkciách, ktoré sa budú vykonávať na základe pracovnoprávneho vzťahu s 

komorou  

f) schvaľuje výšku náhrady výdavkov pri výkone funkcie členov orgánov komory 

g)rozhoduje o výške členských príspevkov, určuje termíny splatnosti členského príspevku a 

výšku tvorby podporného a rezervného fondu komory a poplatkov podľa § 63 ods. 4 a 5 zákona  

h) rozhoduje v hospodárskych veciach podľa tohto štatútu a hospodárskeho poriadku komory  

i) môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutia Rady komory s výnimkou rozhodnutí vydaných podľa 

§ 56 ods. 2 zákona  

j) zaujíma stanoviská k najzávažnejším otázkam dotýkajúcim sa činnosti komory  

k) rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí. 

 Žiadosť o výklad k otázke:  

a) Sú orgány regionálnej komory oprávnené prerokovávať otázky vo výlučnej právomoci 

Snemu SLK a prijímať k nim uznesenia po ich prekovaní Snemom SLK ?  

b) Môžu orgány regionálnej komory prijímať uznesenia, ktoré sú svojim obsahom hodnotením 

činnosti orgánov SLK ? 

Výklad:  

a) Otázky vo výlučnej právomoci Snemu komory SLK, resp. otázku ktorú si Snem 

vyhradil, nie sú oprávnené prerokovávať iné orgány komory  prijímať k nim uznesenia. 

Uvedené nevylučuje, aby pred prerokovaním neprijali stanovisko resp. odporúčania iné 

orgány komory alebo regionálnej komory. Regionálne komory sa aktívne zúčastňujú 

rozhodovania o týchto otázkach prostredníctvom zvolených delegátov Snemu SLK.  Je 

potrebné zdôrazniť, že rozhodnutia snemu komory sú záväzné pre orgány komory a 

regionálnej komory. Prerokovanie platných uznesení snemu a prijímanie rozhodnutí, 

ktoré tieto uznesenia spochybňujú sú zneužitím demokratických princípov fungovania 

komory a pôsobia proti jednote komory.  

b) Zákon ani vnútorné predpisy nedávajú právomoc hodnotiť činnosť orgánov komory. 

Rozhodnutia spochybňujúce činnosť orgánov komory alebo uverejňovanie vyjadrení 

spochybňujúce činnosť komory môžu svojim obsahom naplniť podmienky 

disciplinárneho previnenia.  

4) Podľa čl. 6 Výkon samosprávy, § 9, ods. 1   

1) Samosprávu komory vykonávajú členovia komory:  

 a) orgánmi komory  

 b) orgánmi regionálnej komory  

Žiadosť o výklad k otázke:  

Je Prezident RLK oprávnený pri výkone funkcie nechať sa zastupovať právnym zástupcom, je 

delegát Zhromaždenia delegátov oprávnený pri výkone funkcie delegáta nechať sa zastupovať 

právnym zástupcom ?  

 

Výklad:  

Orgány komory a regionálnej komory, resp. jej členovia sú pri výkone volených funkcií 

nezastupiteľní. Zastúpenie prezidenta RLK alebo delegáta osobným právnikom na 



zasadnutí orgánu RLK je neprípustné. Takéto konanie môže naplniť podmienky 

disciplinárneho previnenia.   

5) Podľa čl. 9 § 26 Štatútu SLK  

Prezident regionálnej komory   

1) Prezident regionálnej komory zastupuje regionálnu komoru navonok. 

Žiadosť o výklad: 

Je prezident regionálnej komory oprávnený vyjadrovať sa k otázkam vo výlučnej právomoci 

orgánov SLK  

Výklad: 

Prezident RLK zastupuje regionálnu komoru navonok. Súčasťou tohto oprávnenia a 

povinnosti je aj možnosť vyjadrovať sa pre média a verejne vystupovať. Prezident RLK 

je však pri plnení tejto funkcie povinný postupovať dôsledne v súlade s vnútornými 

predpismi komory a dbať o záujmy komory a dobré meno komory. Prezident RLK nie je 

oprávnený hodnotiť činnosť orgánov komory, teda nie je ani oprávnený vyjadrovať sa k 

činnosti orgánov komory, predovšetkým nie je oprávnený členom orgánov RLK 

prezentovať rozhodnutia orgánov komory negatívne, neúplne alebo nepravdivo. Je 

povinnosťou prezidenta RLK presadzovať demokratické rozhodnutia orgánov SLK na 

úrovni RLK. Člen komory  a prezident RLK zvlášť, je povinný využívať možnosti dané 

vnútornými predpismi, predovšetkým možnosť podávať návrhy a podnety k činnosti 

komory a jej orgánov. Zaujímanie akýchkoľvek stanovísk a hodnotení, bez 

predchádzajúceho využitia všetkých možností daných vnútornými predpismi je konaním, 

ktoré môže naplniť podmienky disciplinárneho previnenia.   

6) Podľa čl. IV. § 5 ods.2, písm. a) Disciplinárneho poriadku SLK 

Základné pravidlá kontrolnej činnosti  

2) Kontrolnou činnosťou sa zisťuje  

a) objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými predpismi 

a vnútornými predpismi komory,  

Žiadosť o výklad k otázke: 

Je Kontrolný výbor SLK oprávnený  podať, resp. prijímať výklad vnútorných predpisov SLK 

? Výklad:  

V súlade s §  56, ods. 2, písm. h) zákona č. 578/2004 Z.z. výklad vnútorných predpisov 

komory je vo výlučnej právomoci Rady SLK. V prípade, ak Kontrolný výbor SLK rieši 

otázku, resp. posudzuje konanie a platné vnútorné predpisy nie sú pre členov KV SLK 

dostatočne zrozumiteľné, resp. nastane situácia, ktorá nie je v predpise výslovne riešená 

a vyžaduje širší výklad, KV SLK sa v súlade s čl. II., § 3, ods. 2, písm. k) Disciplinárneho 

poriadku SLK požiada Radu SLK o výklad vnútorného predpisu.   

 

Schválené uznesením UR7/16/03/2018 dňa 16. marca 2018 
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