
                 Štatút odborných sekcií Slovenskej komory zubných lekárov 

 

 

                                                     Preambula 

 

 

V zmysle Štatútu Slovenskej komory zubných lekárov (ďalej len „komora“) čl.8 § 20 a § 21 

Komora si môže zriaďovať odborné sekcie na riešenie špecifických otázok výkonu povolania 

zubného lekára v jednotlivých odboroch. 

 

 

                                                         § 1 

                                             Úvodné ustanovenie 

 

1) Štatút sekcií Slovenskej komory zubných lekárov ( ďalej len „štatút“ ) upravuje 

podrobnosti o postavení, právomoci a pôsobnosti orgánov samosprávy sekcií voči 

orgánom komory, vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov sekcie 

 

                                                    § 2 

                                       Postavenie sekcií komory 

 

1) Sekcia komory združuje zubných lekárov, ktorí sú členmi komory a zaoberajú sa    

určitou špecifickou oblasťou činnosti zubného lekárstva (endodonciou), ktorí 

vykonávajú povolanie zubného lekára v príslušnom odbore. 

2) Odborné sekcie zriaďuje a ruší rada komory. 

 

                                                  

                                                    § 3 

                                       Základné úlohy sekcie 

 

1) Odborné sekcie komory pomáhajú riešiť špecifické otázky výkonu povolania zubného   

       lekára v jednotlivých odboroch. 

2) Predsedovia odborných sekcií sa prizývajú na zasadnutia rady komory na  

      prerokovávanie otázok bezprostredne sa dotýkajúcich sekcie komory. 

3) Orgány sekcie zastupujú záujmy členov sekcie v orgánoch komory. 

4) Sekcie komory organizujú kurzy, semináre a školenia predovšetkým z problematiky 

sekcie a tak pomáhajú sústavnému vzdelávaniu členov a zvyšovaniu odbornosti 

členov. Organizujú diskusné fóra, porovnávanie a výmenu skúseností z oblasti sekcie 

medzi jednotlivými členmi. 

 

 

                                                  §  4 

                                      Orgány odbornej sekcie 

 

1) Členom odbornej sekcie môže byť zubný lekár, ktorý vykonáva povolanie zubného     

      lekára v príslušnom odbore a prejaví záujem o prácu v sekcii komory. 

2) Orgánmi odbornej sekcie sú  predsedníctvo sekcie a predseda sekcie. 

3) Predsedníctvo sekcie sa skladá z predsedu sekcie, podpredsedu sekcie a najmenej 

jedného člena predsedníctva sekcie. 



4) Voľbu orgánov sekcií vykonávajú členovia sekcie na ustanovujúcom zasadnutí sekcie 

tajným hlasovaním. 

5) Volebné obdobie orgánov sekcie je štvorročné. 

 

 

                                                  § 5 

                                         Zánik odbornej sekcie 

 

1) Odborné sekcie ruší rada komory. 

 

 

 

Schválené Radou SKZL dňa 13. novembra 2014 

 

         ...................................................... 

                 Prezident  

                 Slovenskej komory zubných lekárov 


