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Kancelária Hasičská 118/2, 911 01 Trenčín 
IČO: 42140251 
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Prílohy bez príloh 
Účinnosť internej smernice od 27.máj 2019 
Účinnosť internej smernice do - 

 

Š T A T Ú T 

Slovenskej komory medicínsko – technických pracovníkov 

 

Hlava I. 
1. Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP“) bola zriadená v zmysle 

Zákona Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) č. 578/2004 Z.z. Zákon o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. SK MTP je samosprávna stavovská organizácia, autonómne rozhodujúca o svojej činnosti a samostatne 
hospodáriaca so svojím majetkom. Vnútorná organizácia SK MTP je stanovená vnútornými predpismi SK 
MTP a týmto Štatútom. 

3. SK MTP je stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, pričom zriaďuje Regionálne komory 
medicínsko-technických pracovníkov (ďalej „RK MTP“). Združuje zdravotníckych pracovníkov v povolaní: 
verejný zdravotník, zdravotnícky laborant,nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, 
technik pre zdravotnícke pomôcky,optometrista, farmaceutický laborant, očný optik, masér, praktická 
sestra, zubný asistent a sanitár, vykonávajúcich príslušné povolanie. 

 

Hlava II. 
Pôsobnosť komory 

1. SK MTP plní tieto základné úlohy: 
a) združuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú jej členmi, vedie zoznam svojich členov a aktualizuje 

zoznam svojich členov 
b) chráni práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania 
c) vedie a aktualizuje register zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „register“) podľa príslušného 

zdravotníckeho povolania, eviduje a zabezpečuje ich sústavné vzdelávanie, vydáva potvrdenia o 
zápise do registra 

d) poskytuje údaje z registra Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky a ostatným štátnym 
orgánom oprávneným tieto údaje požadovať 

e) zastupuje svojich členov v spoločných otázkach týkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania 
f) poskytuje svojim členom sprostredkovanie odborného, právneho a ekonomického poradenstva v 

súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania 
g) sprostredkúva svojim členom v prípade potreby zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej 

správy a územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania 
h) rieši podnety, návrhy a sťažnosti svojich členov v súvislosti s ich právami a povinnosťami 

vyplývajúcimi z platnej legislatívy 
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i) vydáva potvrdenie o výkone zdravotníckeho povolania pre príslušné orgány členských štátov 
Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a to zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú zapísaní v registri vedenom 
SK MTP; vydáva potvrdenie fyzickej osobe, že nie je zapísaná v registri zdravotníckych pracovníkov 
vedenom SK MTP 

j) rozhoduje o vydaní, dočasnom pozastavení a zrušení licencie (§ 68 až 74 zákona NR SR č. 578/2004 
Z.z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov) a vykonáva dozor nad držiteľmi licencií 

k) kontroluje dodržiavanie povinností členov komory (§ 52 ods.2 zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov) 

l) rozhoduje o disciplinárnych opatreniach (§ 65 až 67 zákon NR SR č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších 
predpisov) 

m) spolupracuje so samosprávnym krajom pri tvorbe verejnej siete, ak je verejná sieť menšia ako 
minimálna sieť 

n) spolupracuje so zdravotnými poisťovňami 
o) rozhoduje o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania (§ 42 ods.9) 
p) zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje svoje regionálne komory a určuje ich činnosť 
q) vedie register licencií 
r) rozhoduje o uložení pokuty (§ 82 ods. 2 a 4) 

 
2. Komora ďalej: 

a) spolupracuje s príslušným orgánom štátnej správy pri výkone dozoru nad dodržiavaním podmienok 
na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a zariadení zriadených podľa osobitného predpisu 

b) spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, so stavovskými organizáciami v SR 
a v zahraničí (EPBS, EFRS), občianskymi združeniami, odbornými spoločnosťami, vzdelávacími 
inštitúciami a s ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami vo veciach súvisiacich s výkonom 
zdravotníckeho povolania 

c) oznamuje Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky, Úradu pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou a príslušným orgánom členských štátov skutočnosti o disciplinárnom konaní alebo iné 
skutočnosti, ktoré môžu mať závažný vplyv na výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej 
republiky aj na území príslušného členského štátu 

d) zúčastňuje sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisoch súvisiacich s výkonom 
zdravotníckeho povolania a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

e) vydáva vnútorné predpisy komory 
f) vydáva stanoviská k etickým a odborným otázkam výkonu zdravotníckeho povolania 
g) rieši podnety, návrhy a sťažnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
h) môže vykonávať podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene v oblasti vzdelávania, vydávania odborných 

časopisov a publikácií a iných oblastiach na podporu plnenia svojich úloh a v súlade so svojím 
postavením 

i) vykonáva ďalšie činnosti, ak to ustanovuje zákon 
j) rieši podnety, návrhy a sťažnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
k) plní úlohy podľa osobitného predpisu 
l) udeľuje ocenenie „TOP Medicínsko-technický pracovník“ podľa platnej Smernice SK MTP. 

 

Hlava III. 
SK MTP a vzdelávanie 

1. SK MTP spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len  „MŠ SR“) v oblasti výchovy a vzdelávania. 
Komora navrhuje svojich zástupcov do predmetových maturitných komisií na Stredných zdravotníckych 
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školách, do skúšobných komisií pri absolventských skúškach na Stredných zdravotníckych školách a do 
skúšobných komisií pri záverečných skúškach na Stredných zdravotníckych školách. 

2. SK MTP spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami a odbornými spoločnosťami, podieľa sa na organizácii 
sústavného vzdelávania príslušných kategórii zdravotníckych pracovníkov. 

 

Hlava IV. 
Členstvo v SK MTP  

1. Podľa zákona NR SR č. 578/2004 Z.z v znení neskorších predpisov,  § 102e, odsek 1 sú členmi SK MTP 
zdravotnícki pracovníci uvedení v tomto ustanovení. 

2. Členstvo v komore vzniká zápisom do zoznamu členov alebo udelením čestného členstva v komore. 
3. Členstvo v SK MTP je dobrovoľné. Člen SK MTP je súčasne členom RK MTP, (spravidla) podľa územnej 

pôsobnosti výkonu povolania. Člen SK MTP je povinný zmenu príslušnosti k RK MTP oznámiť  doterajšej 
RK MTP do 15 kalendárnych dní odo dňa, keď nastala skutočnosť zakladajúca zmenu príslušnosti. 

4. SK MTP môže osobe, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju príslušného zdravotníckeho povolania, 
udeliť čestné členstvo. 

5. S čestným členstvom v SK MTP sa nespájajú práva a povinnosti podľa tohto zákona, okrem práva na 
účasť na vzdelávacích aktivitách SK MTP a na zhromaždeniach členov SK MTP, ako aj práva podávať 
návrhy a pripomienky k činnosti SK MTP. 

6. SK MTP zapíše do zoznamu členov do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti 
zdravotníckeho pracovníka ak: 
a) je odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania 
b) je bezúhonný 

7. SK MTP vyčiarkne zo zoznamu členov zdravotníckeho pracovníka ak: 
a) písomne požiadal o vyčiarknutie zo zoznamu členov 
b) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho 
c) bol vylúčený z komory 

8. Ak je v omeškaní z jeho povinnosťou riadne a včas zaplatiť členský príspevok, počas jeho omeškania, sú 
jeho práva člena obmedzené tak, že: 
a) nie je oprávnený hlasovať na Sneme SK MTP ako delegát, vrátane regionálnej úrovne 
b) nie je oprávnený byť kandidátom do volených funkcií SK MTP, vrátane regionálnej úrovne 
c) nie je oprávnený využívať výhody a zľavy určené členom SK MTP. 

 

Hlava V. 
Práva o povinnosti členov komory  

1. Člen SK MTP má právo: 
a) voliť a byť volený do orgánov SK MTP a do orgánov príslušnej regionálnej komory 
b) využívať odborné, právne a ekonomické poradenstvo a pomoc SK MTP vo veciach výkonu 

zdravotníckeho povolania 
c) zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách SK MTP 
d) na potvrdenie o zápise do registra 
e) využívať zastupovanie v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi štátnej správy a územnej 

samosprávy vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania 
f) požiadať o poskytnutie pôžičky alebo sociálnej výpomoci z finančných prostriedkov komory. 

2. Člen komory je povinný: 
a) vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
     predpismi a s etickým kódexom 
b) oboznamovať sa s vnútornými predpismi SK MTP a dodržiavať ich 
c) plniť úlohy vyplývajúce z členstva v SK MTP 
d) oznamovať zmeny údajov, ktoré sa dotýkajú jeho osoby alebo výkonu zdravotníckeho povolania 



                                                                                                   Štatút  SK MTP                                                                                                                           4 
  

e) bez zbytočného odkladu oznámiť údaje na zápis do registra a priebežne ich dopl´ňať (§ 64 zákona NR  
     SR č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) 
f) riadne a včas platiť členský príspevok 
g) zdržať sa konania, ktoré by moholo poškodiť záujmy SK MTP. 

 

Hlava VI. 
Samospráva a vnútorná organizácia SK MTP  

1. Počet členov a spôsob rokovania orgánov SK MTP sa upraví organizačným poriadkom a rokovacím 
poriadkom. 

2. Funkčné obdobie členov orgánov SK MTP je štvorročné ,,funkčné obdobie prezidenta zvoleného vo 
voľbách na Sneme SK MTP dňa 25. mája 2019 je 3 roky“. Pre funkčné obdobie kooptovaných členov 
volených orgánov  sa uplatní článok 7  Volebného poriadku SK MTP. 

3. Funkcie v orgánoch komory sú čestné, ak zákon neustanovuje inak, za ich výkon patrí len náhrada 
preukázaných výdavkov vzniknutých pri výkone funkcie podľa osobitného predpisu (podľa platného 
zákona o cestovných náhradách) a náhrada za stratu času stanovená hospodárskym poriadkom. 

4. V pracovnom pomere s komoru je vykonávaná fukcia prezidenta komory. 
5. Členmi iných volených orgánov môžu byť na základe rozhodnutia rady komory, uzatvorené dohody o 

pracovnej činnosti respektíve dohody o vykonaní práce. 
6. Prezident a členovia orgánov SK MTP sú povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa 

dozvedeli v súvislosti s výkonom funkcie. 
7. Orgány SK MTP konajú a rozhodujú podľa kompetencií stanovených týmto štatútom. 

Orgánmi SK MTP sú: 
a) snem SK MTP 
b) rada SK MTP 
c) prezídium SK MTP 
d) prezident SK MTP 
e) disciplinárna komisia SK MTP 
f) kontrolný výbor SK MTP 
g) výbory profesijných sekcií 
 

Článok 1. 
Snem SK MTP 

1. Snem komory je najvyšší orgán SK MTP, tvoria ho delegovaní členovia RK MTP. Počet delegátov snemu 
je stanovený Volebným poriadkom SK MTP. Snem SK MTP je schopný uznášať sa, ak je na ňom prítomná 
nadpolovičná väčšina všetkcýh delegátov. Na platnosť uznesenia snemu SK MTP je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov.  

2. Snem SK MTP: 
a) schvaľuje, mení a ruší vnútorné predpisy SK MTP, ktorými sú najmä štatút, organizačný poriadok, 
volebný poriadok, rokovací poriadok, hospodársky poriadok, prílohu hospodárskeho poriadku a 
disciplinárny poriadok a smernica o udeľovaní Ocenenia TOP Medicínsko-technický pracovník 
b) volí a odvoláva prezidenta SK MTP a radu SK MTP z kandidátov navrhnutých RK MTP podľa volebného 
poriadku SK MTP 
c) volí členov Kontrolného výboru SK MTP a Disciplinárnej komisie SK MTP z kandidátov navrhnutých RK 
MTP podľa volebného poriadku SK MTP 
d) hodnotí činnosť SK MTP a jej orgánov 
e) zriaďuje , zlučuje, pozastavuje a zrušuje činnosť odborných sekcií 
f) rozhoduje o funkciách, ktoré sa budú vykonávať na základe pracovno-právneho vzťahu s komorou 
g) schvaľuje výšku náhrady výdavkov pri výkone funkcie členov orgánov komory 
h) určuje výšku členského príspevku a iných individuálnych poplatkov 
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i) môže zriadiť, zlúčiť, rozdeliť, zrušiť a určiť počet regionálnych komôr 
j) rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí. 
 

3. Snem SK MTP písomne zvoláva Rada SK MTP najmenej raz za kalendárny rok. Rada SK MTP je povinná 
snem SK MTP zvolať do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti, ak o to písomne požiadajú aspoň 
1/5 členov SK MTP, alebo 1/3 RK MTP, prezident SK MTP alebo kontrolný výbor SK MTP. 

4. Uznesenia snemu SK MTP sú záväzné pre všetky orgány SK MTP, orgány RK MTP a všetkých členov SK 
MTP. 
 

Článok 2. 
Rada SK MTP 

1. Rada SK MTP je riadiaci orgán SK MTP  v období medzi zasadnutiami snemu. Štruktúru rady SK MTP 
upravuje organizačný poriadok SK MTP, členovia rady sú volení podľa volebného poriadku SK MTP. 
Činnosť a právomoci rady SK MTP upravuje rokovací poriadok SK MTP.  

2. Úlohy rady SK MTP: 
a) hospodári s podporným fondom SK MTP prípadne inými fondami 
b) rozhoduje o zvolaní Snemu SK MTP a pripravuje jeho rokovanie 
c) menuje a odvoláva riaditeľa sekretariátu 
d) hodnotí činnosť prezídia komory a má právo vyžadovať správy o činnosti prezídia komory 
e) navrhuje ústredným orgánom štátnej správy, MZ SR a MŠ SR koncepcie a náplne pre štúdium a špe- 
     cializačné štúdium v oblasti zdravotníctva 
f) odsúhlasuje program vzdelávacích akcií usporiadaných SK MTP 
g) rozhoduje o všetkých  veciach, ak o nich nerozhodujú iné orgány 
h) schvaľuje návrh rozpočtu na príslušný kalendárny rok 
i) schvaľuje vyhodnotenie hospodárenia komory za uplynulý rok 
j) volí a odvoláva členov prezídia komory a 1. viceprezidenta komory 
k) môže podľa potreby vymenovať výbory alebo komisie pre potreby riešenia jednotlivých úloh; Rada SK  
     MTP menuje a odvoláva predsedov týchto výborov alebo komisií 
l) Členstvo v rade komory je nezlučiteľné s členstvom v kontrolnom výbore komory a v disciplinárnej 
     komisii komory 
m) plní uznesenie snemu komory 
 

Článok 2. 
Prezídium SK MTP 

1. Prezídium SK MTP je výkonný orgán SK MTP. Je tvorený prezidentom, 3 viceprezidentmi a 2 členmi rady 
SK MTP. Členov prezídia komory volí rada komory z členov rady komory v súlade s volebným poriadkom. 

2. Prezídium najmä: 
a) plní uznesenia snemu a rady komory 
b) pripravuje zasadnutia Rady SK MTP a zvoláva ich 
c) zvoláva mimoriadne zasadnutia rady SK MTP, ak o to požiada aspoň pätina členov rady SK MTP, 
     prezident SK MTP alebo kontrolný výbor 
d) pravidelne informuje členov o činnosti SK MTP, za tým účelom zabezpečuje informačnú a publikačnú 
     činnosť 
e) vykonáva registráciu príslušných zdravotníckych pracovníkov 
f) hospodári s majetkom komory a zodpovedá za hospodárenie komory 
g) zabezpečuje informačnú, dokumentačnú a publikačnú činnosť komory 
h) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia 
i) rozhoduje o uložení pokuty podľa  §82 ods. 2 a 4 zákona 578/2004 Z.z. 
j) rozhoduje o vydaní licencie, dočasnom pozastavení licencie a zrušení licencie 
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k) preberá správu finančných prostriedkov a majetku nefunkčných a zaniknutých RK MTP 
l) spolupracuje s ústredným orgánom štátnej správy, MZ SR a MŠ SR a vzdelávacími zdravotníckym 
     inštitúciami v oblasti vzdelávania všetkých kategórií zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú jej členmi 
m) vykonáva opatrenia v sociálno-právnej oblasti na iniciovanie a pripomienkovanie zákonov na ochranu  
     všetkých kategórií zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú jej členmi 
n) predkladá Rade SK MTP návrhy na založenie spolupráce s ostatnými národnými organizáciami 

3. Viceprezidenti SK MTP zastupujú povolanie,  v ktorom boli zvolení výborom príslušnej sekcie na Sne-        
me SK MTP. Počet viceprezidentov je daný počtom povolaní zastúpeným v SK MTP a zodpovedá počtu 
vytvorených profesijných sekcií. 

 

Článok 4. 
Prezident SK MTP 

1. Prezident SK MTP je štatutárny orgán. Prezidenta volí snem SK MTP v súlade s volebným poriadkom. 
Prezident je členom rady a prezídia. Prezident je pri výkone funkcie viazaný rozhodnutiami orgánov SK 
MTP príslušných na rozhodovanie v danej veci. 

2. Prezident rozhoduje o opatreniach a vydáva rozhodnutia v čase medzi dvoma zasadnutiami prezídia a 
rady SK MTP, pričom je oprávnený ukladať jednotlivým členom rady SK MTP neodkladné úlohy. 

3. Prezident komory: 
a) zastupuje SK MTP v jej mene koná navonok 
b) zvoláva a vedie zasadnutia prezídia SK MTP 
c) vedie zasadnutia rady SK MTP 
d) predsedá zasadnutiam Snemu komory SK MTP 

4. Prezidenta komory v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností viceprezident 
komory. Prezident komory môže poveriť viceprezidenta, aby ho zastupoval aj v iných prípadoch v roz-
sahu jeho práv a povinností. Počet viceprezidentov stanoví štatút komory. 
 

Článok 5. 
Sekretariát SK MTP 

Sekretariát je výkonnou kanceláriou SK MTP. Zamestnanci sekretariátu sú v pracovno-právnom alebo 
obdobnom vzťahu s SK MTP. Sekretariát vedie riaditeľ. Riaditeľ a zamestnanci sekretariátu sú vybraní na 
základe predložených návrhov radou SK MTP. Vybraný uchádzač je menonovaný a odvolávaný radou SK 
MTP. 

 

Článok 6. 
Disciplinárna komisia SK MTP 

1. Disciplinárna komisia SK MTP je etický  a disciplinárny orgán. Členov disciplinárnej komisie tvoria 5 
volení zástupcovia, podľa návrhov RK MTP a delegátov Snemu v súlade s volebným poriadkom SK MTP. 

2. Disciplinárna komisa komory vykonáva disciplinárnu právomoc voči členom SK MTP v súlade s 
disciplinárnym poriadkom. 

3. Volá a odvoláva predsedu zo svojich členov, ktorý riadi činnosť disciplinárnej komisie komory. 
 

Článok 7. 
Kontrolný výbor SK MTP 

1. Kontrolný výbor SK MTP je kontrolný orgán. Členov kontrolného výboru tvoria 5 volení zástupcovia, 
podľa návrhov RK MTP a delegátov Snemu v súlade s volebným poriadkom SK MTP. 

2. Kontrolný výbor kontroluje činnosť SK MTP, podľa platnej legislatívy, štatútu a ostatných vnútorných 
predpisov SK MTP. Kontrolný výbor SK MTP za svoju činnosť zodpovedá výlučne snemu SK MTP. 
Kontrolný výbor kontroluje činnosť SK MTP, podľa platnej legislatívy, štatútu a ostatných vnútorných 
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predpisov SK MTP. Kontrolný výbor  SK MTP kontroluje činnosť regionálnych komôr MTP v oblasti 
dodržiavania vnútorných predpisov komory a v oblasti dodržiavania rozhodnutí orgánov SK MTP. 
Kontrolný výbor rozhoduje o sťažnostiach a v prípade opodstatnenosti podáva návrh na začatie 
disciplinárneho konania. 

3. Volí a odvoláva predsedu zo svojich členov, ktorý riadi činnosť kontrolného výboru komory.  
4. Rozhodnutie kontrolného výboru môže zmeniť iba Snem SK MTP. 

 

Článok 8. 
Sekcie SK MTP 

1. Snem zriadil pre uspokojenie profesijných a odborných záujmov tieto odborné sekcie: 
A. Sekcia zdravotníckych laborantov 
B. Sekcia farmaceutických laborantov 
C. Sekcia technikov pre zdravotnícke pomôcky 
D. Sekcia verejných zdravotníkov 
E. Sekcia rádiologických technikov 
F. Sekcia dentálnych hygieničiek 
G. Sekcia nutričných terapeutov 
H. Sekcia praktických sestier 
I. Sekcia sanitárov 
J. Sekcia masérov 
K. Sekcia zubných asistentov 
L. Sekcia optometristov 
M. Sekcia očných optikov, 
ktoré združujú členov SK MTP podľa ich povolania. Príslušnosť k sekcií vznikne členovi momentom 
vzniku jeho členstva. V prípade súbehu odbornej spôsobilosti na výkon niekoľkých povolaní, vznikne 
príslušnosť ku každej Sekcií, združujúcej povolanie na výkon, ktorého má člen odbornú spôsobilosť. 

2. Na čele Sekcie je Výbor Sekcie. Výbor Sekcie má 3 členov, minimálne však toľko, koľko zodpovedá počtu 
nominovaných do Výboru Sekcie je súčasné Viceprezidentom podľa ustanovenia hlavy 6. článok 3, ods. 
3 Štatútu a členom rady SK MTP. Viceprezident nemôže zastávať funkciu prezidenta SK MTP. 

 

Hlava VII. 
Regionálne komory medicínsko-technických pracovníkov RK MTP 

1. SK MTP zriaďuje Regionálne komory. RK MTP nemá právnu subjektivitu. 
 

Článok 1. 
Orgány RK MTP 

1. Orgánmi RK MTP sú: 
a) valné zhromaždenie 
b) prezident RK MTP 
c) rada RK MTP 
d) disciplinárna komisia RK MTP 
e) kontrolný výbor RK MTP 

2. Orgány RK MTP plnia úlohy SK MTP v územnom celku svojej pôsobnosti v rozsahu určenom zákonom a 
týmto Štatútom. 

3. Orgány RK MTP sú volené členmi RK MTP podľa Volebného poriadku SK MTP. Funkčné obdobie volených 
orgánov RK MTP je štvorročné. 
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4. Funkcie v orgánoch sú čestné, ak zákon neustanovuje inak, za ich výkon patrí len náhrada preukázaných 
výdavkov vzniknutých pri výkone funkcie podľa osobitného predpisu (podľa platného zákona o 
cestovných náhradách) a náhrada za stratu času. 

 

Článok 2. 
Valné zhromaždenie RK MTP 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom RK MTP. 
2. Valné zhromaždenie tvoria členovia RK MTP. 
3. Zasadnutie Valného zhromaždenia RK MTP sa koná raz ročne v termíne do konca marca príslušného 

kalendárneho roka. Zvoláva ho prezident RK MTP na základe rozhodnutia Rady RK MTP. Každý člen má 
právo zúčastniť sa Valného zhromaždenia a o svojom rozhodnutí písomne informuje Radu. Prezident RK 
MTP je povinný 14 dní pred konaním Valného zhromaždenia oznámiť termín a program Valného 
zhromaždenia RK MTP. 

4. Mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia možno zvolať, ak o to požiada aspoň jedna tretina 
všetkých členov RK MTP, alebo ak o to požiada Kontrolný výbor RK MTP alebo ak o to požiada Rada SK 
MTP, a to najneskôr do dvoch mesiacov. 

5. Valnému zhromaždeniu predsedá prezident RK MTP alebo ním poverený člen RK MTP. 
6. Valné zhromaždenie je najvyšší orgán RK MTP, tvoria ho všetci členovia RK MTP. Je uznášania schopné, 

ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov RK MTP. Ak v stanovenom čase nie je prítomná 
nadpolovičná väčšina, koná sa náhradné Valné zhromaždenie so začiatkom o 30 minút, ktoré je 
uznášania schopné pri účasti aspoň 20% členov RK MTP. Uznesenie náhradného valného zhromaždenia 
je záväzné pre všetkých členov RK MTP len v bodoch (otázkach), ktoré boli uvedené v pozvánke na 
riadne Valné zhromaždenie RK MTP. 

7. Do právomoci Valného zhromaždenia patrí: 
a) voliť delegátov na Snem SK MTP 
b) zriadiť profesijné sekcie podľa počtu povolaní zastúpených v RK MTP 
c) rozhodovať o pozastavení rozhodnutí orgánov RK MTP 
d) voliť a odvolávať členov rady RK MTP a prezidenta RK MTP, Disciplinárnej komisie a Kontrolného vý- 
     boru a výborov sekcií podľa článku 9 Volebného poriadku SK MTP 
e) v súlade s hospodárskymi smernicami SK MTP na návrh Rady RK MTP rozhodovať o hospodárskej čin- 
     nosti RK MTP, prijímať rozpočet a schvaľovať správu Rady o hospodárení s majetkom RK MTP 
f) rušiť a meniť rozhodnutia Rady RK MTP. 
 

Článok 3. 
Rada RK MTP 

1. Rada RK MTP je najvyšším riadiacim orgánom RK MTP medzi dvomi Valnými zhromaždeniami RK MTP. 
2. Členovia Rady RK MTP sú volení Valným zhromaždením RK MTP v tajných priamych voľbách. 
3. O počte členov Rady RK MTP rozhoduje návrh odstupujúcej Rady RK MTP Valné zhromaždenie RK MTP. 
4. Rada RK MTP zasadá podľa potreby. 
5. Úlohy Rady RK MTP: 

a) zapisuje nových členov – vedie zoznam členov RK MTP 
b) hospodári s majetkom zvereným RK MTP 
c) spolupracuje s VÚC, orgánmi štátnej správy a samosprávy obcí a miest s príslušnými vzdelávacími 
     inštitúciami v rezorte zdravotníctva 
d) podľa potreby ustanovuje výbory pre jednotlivé problémy a úlohy, menuje ich predsedov, prideľuje  
     im úlohy a riadi ich činnosť 
e) má právo rušiť rozhodnutia prezidenta RK MTP 
f) má právo dať podnet na pozastavenie platnosti licencie pre držiteľa licencie 
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g) schvaľuje návrh rozpočtu na kalendárny rok, schvaľuje vyhodnotenie hospodárenia RK za uplynulý 
rok. 

 

 Článok 4. 
Prezident RK MTP 

1. Prezidenta RK MTP volí Valné zhromaždenie RK MTP podľa Volebného poriadku SK MTP. 
2. Prezident RK MTP zastupuje RK MTP navonok. Vedie zasadania Valného zhromaždenia a Rady RK MTP. 

Vydáva rozhodnutia a robí opatrenia v čase medzi dvoma zasadaniami Rady RK MTP. Prideľuje úlohy 
jednotlivým členom Rady RK MTP. 

 

Článok 5. 
Sekretariát RK MTP 

     Rada RK MTP zriaďuje sekretariát RK MTP. Pracujú v ňom zamestnanci RK MTP. Činnosť sekretariátu 
riadi prezident RK MTP (štatutár regionálnej komory), ktorý je k zamestnancom podľa zákonníka práce 
vo vzťahu ako vedúci organizácie. Ich postavenie upravuje norma schválená Radou RK MTP. 

 

Článok 6. 
Disciplinárna komisia RK MTP 

1. Disciplinárna komisia RK MTP vykonáva disciplinárnu právomoc voči členom RK MTP. 
2. Členom Disciplinárnej komisie RK MTP nemôže byť člen iného orgánu RK MTP alebo SK MTP. 
3. Počet členov Disciplinárnej komisie RK MTP určuje Valné zhromaždenie RK MTP na návrh Rady RK MTP. 

Tento počet musí byť nepárny, minimálne traja. 
4. Disciplinárna komisia RK MTP volí z radov svojich členov predsedu a podpredsedu. 
5. Zasadnutia Disciplinárnej komisie zvoláva jej predseda podľa potreby. 

 

Článok 7. 
Kontrolný výbor RK MTP 

1. Počet členov Kontrolného výboru RK MTP určuje Valné zhromaždenie RK MTP na návrh Rady RK MTP. 
Tento počet musí byť nepárny. 

2. Kontrolný výbor RK MTP dozerá na činnosť orgánov RK MTP, na hospodárenie RK MTP. Dbá pri tom na 
to, aby všetka činnosť RK MTP bola v súlade so zákonom NR SR č. 578/2004 Z. z. s platnou legislatívou, 
štatútom a vnútornými predpismi SK MTP. 

3. Kontrolný výbor má právo pozastaviť rozhodnutie Rady RK MTP, ak zistí, že je v rozpore s právnymi 
predpismi alebo vnútornými predpismi SK MTP. V tomto prípade toto rozhodnutie pozastaví. 
Pozastavené rozhodnutie predkladá Valnému zhromaždeniu RK MTP. 

4. Kontrolný výbor RK MTP za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu RK MTP a kontrolnému 
výboru SK MTP. 

 

Hlava VIII. 
Článok 1. 

Registrácia 
1. Registrácia  je zapísanie zdravotníckeho pracovníka do Národného registra SK MTP v Slovenskej 

republike a vydanie potvrdenia o registrácii. 
2. Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí 

vykonávajú povolanie verejného zdravotníka, zdravotníckeho laboranta, nutričného terapeuta, 
dentálnej hygieničky, rádiologického technika, technika pre zdravotnícke pomôcky, optometristu, 
farmaceutického laboranta, maséra, očného optika, praktickej sestry, zubného asistenta a sanitára. 
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3. Registráciu vykonáva Prezídium SK MTP v súlade s platnou legislatívou a smernicou SK MTP o vedení 
registra. 
 

Článok 2. 
Vydávanie licencií 

1. Vydávanie licencií je postup orgánov komory pri vydávaní licencií, dočasnom pozastavení licencií, zmene 
údajov v licencii, zrušení licencií a výkon dozoru nad držiteľmi licencií. 

2. Vydávanie licencií vykonávajú orgány komory v súlade s platnou legislatívou a smernicou SK MTP o vydá-
vaní licencií. 
 

Článok 3. 
Dozor a sankcie 

1. Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom vykonáva SK MTP, ak ide o dodržiavanie 
povinností: 
a) držiteľmi licencií 
b) členmi komory 
c) zdravotníckymi pracovníkmi v súvislosti s registráciou v zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. v znení 
     neskorších predpisov. 

2. Orgány SK MTP vykonávajú dozor a ukladajú sankcie v súlade s platnou legislatívou a disciplinárnym 
poriadkom komory. 

 

Hlava IX. 
Majetok komory 

1. SK MTP samostatne hospodári so svojim majetkom podľa schváleného rozpočtu a v súlade s hos-
podárskym poriadkom SK MTP. 

2. Ak rozpočet na príslušný kalendárny rok nebol schválený do 31. decembra predchádzajúceho roka, 
spravuje sa hospodárenie SK MTP posledným schváleným rozpočtom, najdlhšie však šesť mesiacov. 

3. Pravidlá hospodárenia upravuje hospodársky poriadok SK MTP. 
4. Majetok SK MTP tvoria hnuteľné veci a nehnuteľné veci, ktoré sú vo vlastníctve SK MTP, príjmy z člen-

ských príspevkov, registračných poplatkov, poplatkov za vydanie licencie, pokút uložených v 
disciplinárnom konaní, darov, dotácií a z iných príjmov získaných v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 

5. Spôsob nadobúdania majetku, jeho prerozdelenie a nakladanie s ním upravujú Smernice o hospodárení 
SK MTP. 

6. Hospodárenie s finančným a hmotným majetkom kontroluje Kontrolný výbor SK MTP a Kontrolný výbor 
RK MTP. 
 

Hlava X. 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento štatút vydáva SK MTP v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, ako svoje vnútorné predpisy. 

       Súčasťou Štatútu SK MTP sú: 
a) Organizačný poriadok 
b) Rokovací poriadok 
c) Volebný poriadok 
d) Disciplinárny poriadok 
e) Hospodársky poriadok 
f) Štatút kontrolného výboru 
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g) ďalšie dokumenty prijaté Snemom SK MTP 
2. Štatút SK MTP bol schválený Snemom SK MTP v Trenčíne, dňa: 25. mája 2019. 
3. Štatút SK MTP nadobúda účinnosť dňom schválenia. 

 
Týmto dodatkom schváleným na Sneme 25. mája 2019 sa mení a dopĺňa Štatút schválený Snemom SK 
MTP zo dňa 23. mája 2015 v znení neskorších zmien, s účinnosťou od 27.mája 2019 s výnimkou Hl. VI 
článok 8, ktorý nadobúda účinnosť od 01.01.2022. 

 
 
 
 
 

_____________________________ 
Iveta Šluchová    

prezidentka SK MTP 
 

 
 


