
S M E R N I C A  Slovenskej lekárskej komory pre udeľovanie vyznamenaní Slovenskej 

lekárskej komory 
 

 

I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

 Plnenie úloh Slovenskej lekárskej komory (ďalej len „SLK“) vyplývajúcich zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov SLK, pri rozvoji jej činnosti a pri 

skvalitňovaní zdravotnej starostlivosti, odbornej a etickej úrovne lekárskeho stavu a ochrane jeho 

záujmov, sa zakladá na dobrovoľnej práci jej členov a funkcionárov pracujúcich v orgánoch SLK a 

v orgánoch regionálnych lekárskych komôr (ďalej len „RLK“). 

 

 

II. 

Vyznamenania 
 

1. Vyznamenania sa udeľujú súčasným alebo bývalým členom SLK, ktorí svojou činnosťou 

prispeli k plneniu úloh a rozvoju SLK a sú príkladom odbornosti a etiky výkonu povolania.  

2. SLK udeľuje tieto vyznamenania: 

a) Cenu profesora Makaia 

b) Plaketu Slovenskej lekárskej komory 

c) Ďakovný list Slovenskej lekárskej komory. 

3. RLK udeľuje Ďakovný list Regionálnej lekárskej komory. 

 

 

III. 

Cena profesora Makaia 
 

1. Cena prof. Makaia (ďalej len „cena“) je najvyššie vyznamenanie SLK.  

2. Cenu udeľuje komora pri príležitosti riadneho snemu SLK alebo inej slávnostnej príležitosti 

za výnimočnú prácu v SLK a za zásadný prínos pre SLK,  členom alebo bývalým členom 

SLK, ktorí sú tiež príkladom odbornosti a etiky výkonu povolania lekár. Cena má podobu 

listiny a umeleckého diela. Udeľuje sa najviac jedna cena ročne.  

3. Návrh na udelenie ceny predkladá ktorýkoľvek orgán SLK alebo RLK. Návrh sa zasiela 

Rade SLK. Návrh udelenia ceny musí obsahovať životopis kandidáta a odôvodnenie návrhu.  

4. O udelení ceny rozhodne Rada SLK tajným hlasovaním. Návrh je schválený, ak získa  

nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov Rady komory. V prípade viacerých návrhov 

sa hlasuje dvojkolovo. Do druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom 

získaných hlasov.  

5. Cenu laureátovi odovzdá prezident SLK alebo ním poverený člen Prezídia SLK na 

najbližšom riadnom Sneme SLK alebo inej slávnostnej príležitosti.  

 

 

 IV. 

Plaketa Slovenskej lekárskej komory 

 

1. Plaketa SLK (ďalej len „plaketa“) sa udeľuje za výnimočnú a záslužnú prácu v SLK.   

2. Plaketu udeľuje komora pri príležitosti riadneho snemu SLK alebo inej slávnostnej 

príležitosti. 

3. Návrh na udelenie plakety predkladá ktorýkoľvek orgán SLK alebo RLK. Návrh sa zasiela 

Rade SLK. Návrh udelenia plakety musí obsahovať životopis kandidáta a odôvodnenie 



návrhu.  

4. O udelení plakety SLK rozhodne Rada SLK tajným hlasovaním. 

5. Plaketu odovzdá prezident SLK alebo ním poverený člen Prezídia SLK na najbližšom 

riadnom Sneme SLK alebo pri inej slávnostnej príležitosti. 

 

 

V. 

Ďakovný list 
 

 Ďakovný list udeľuje SLK za záslužnú prácu v orgánoch SLK. RLK udeľuje ďakovný list za 

záslužnú prácu v orgánoch RLK. 

 Návrh na udelenie ďakovného listu SLK predkladá ktorýkoľvek orgán SLK, orgán RLK 

alebo člen SLK Rade SLK. Návrh udelenia ďakovného listu SLK musí obsahovať 

odôvodnenie návrhu.  

 Návrh na udelenie ďakovného listu RLK predkladá ktorýkoľvek orgán RLK alebo člen RLK 

Rade RLK. Návrh udelenia ďakovného listu SLK musí obsahovať odôvodnenie návrhu.  

 O udelení ďakovného listu SLK rozhoduje Rada SLK tajným hlasovaním. O udelení 

ďakovného listu RLK rozhoduje Rada RLK tajným hlasovaním. 

 Ďakovný list SLK odovzdá prezident SLK alebo ním poverený člen Prezídia SLK na 

najbližšom riadnom Sneme SLK. Ďakovný list RLK odovzdá prezident RLK alebo ním 

poverený člen Prezídia RLK na najbližšom riadnom Zhromaždení delegátov RLK.  

 Náklady spojené s odovzdávaním ďakovného listu sú hradené z rozpočtu tej organizačnej 

zložky, ktorá o udelení rozhodla 

 

 

VI. 

Evidencia 

 

1. Evidenciu udelených vyznamenaní vedie Sekretariát SLK. Za týmto účelom RLK zasiela 

Sekretariátu SLK informáciu o udelení ďakovného listu RLK. 

2. V prípade straty alebo odcudzenia udeleného vyznamenania je držiteľ povinný oznámiť túto 

skutočnosť orgánu, ktorý o udelení rozhodol. Ten po zvážení okolností môže vydať duplikát. 

 

 

VII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zrušuje sa Štatút Slovenskej lekárskej komory pre udeľovanie ceny profesora Makaia zo 

dňa 25.09.2010. 

2. Táto smernica bola schválená na XXIX. Sneme SLK v Žiline dňa 20.09.2014. Platnosť a 

účinnosť nadobúda dňom jej schválenia. 

 

 

 


