
Hospodársky poriadok SKZL 
Príloha č. 4 k Hospodárskemu poriadku SKZL 

Predpis úhrady príspevkov a poplatkov 
 

I. Členský príspevok 

Členský príspevok uhrádza člen Slovenskej komory zubných lekárov (ďalej len „SKZL“) raz ročne na 

základe zaslaného predpisu (príloha decembrového čísla časopisu Zubný lekár a zverejnený na internetovej stránke 

SKZL). Termín splatnosti členského príspevku je 31. januára príslušného kalendárneho roka. Členský 

príspevok je možné uhradiť najskôr 1. januára príslušného kalendárneho roka. Pri zániku členstva do 31. 

januára príslušného kalendárneho roka člen uhrádza alikvótnu časť členského príspevku vo výške 1/12. 

Členský príspevok na kalendárny rok, v ktorom bol nový člen zapísaný do zoznamu členov je splatný do 30 dní 

odo dňa zápisu do zoznamu členov. Nový člen, ktorý vstúpi do SKZL v priebehu roka, uhrádza alikvotnú časť 

členského príspevku (1/12 za každý začatý mesiac členstva), uvedené sa nevzťahuje na udržiavací príspevok.  

Pri zániku členstva v SKZL po termíne splatnosti členského príspevku sa zaplatený členský príspevok bývalému 

členovi nevracia.  

V opodstatnených prípadoch možno požiadať o vrátenie alikvotnej časti členského príspevku. K žiadosti o vrátenie 

alikvotnej časti členského príspevku sa vždy písomne vyjadrí Prezídium príslušnej Regionálnej komory zubných 

lekárov. Vrátenie alikvotnej časti členského príspevku schvaľuje Prezídium SKZL.  

Pri nedodržaní termínu splatnosti členského príspevku, SKZL upozorní členov na nesplnenie ich povinnosti 

vyplývajúcej z uznesenia Snemu SKZL v júnovom čísle časopisu Zubný lekár a na svojej internetovej stránke (v 

prípade nahlásenia aj formou e-mailu).  

Komora môže začať vymáhať nezaplatený členský príspevok najskôr 15. mája príslušného kalendárneho roka.  

Členský príspevok je stanovený vo výške 360 € (zubní lekári fyzické osoby vrátane odborných garantov). 

Prerozdelenie členského príspevku medzi SKZL a RKZL je 51:49.  

 

O zľavnené členské je potrebné požiadať formou písomnej žiadosti za príslušný kalendárny rok najneskôr do 

15. februára príslušného kalendárneho roku a ak vznikli nové skutočnosti, tak do 31. októbra príslušného 

kalendárneho roku. Prílohou žiadosti musí byť doklad potvrdzujúci dôvod na udelenie zľavy. K udeleniu súhlasu 

(žiadosť sa zasiela na príslušnú regionálnu komoru) o poskytnutie zľavy sa vždy písomne vyjadrí príslušná 

Regionálna komora zubných lekárov. Zľavu schvaľuje Prezídium SKZL. V závažných prípadoch môže Prezídium 

SKZL na základe písomnej žiadosti a odporučenia Prezídia RKZL udeliť výnimku z platenia výšky členského 

príspevku.  

Člen uhrádza členský príspevok vo výške podľa stavu platného k termínu splatnosti členského príspevku, zľava v 

prípade zmeny z poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zamestnanca v postavení odborného zástupcu 

(garanta) na bežného zamestnanca, sa po uvedenom termíne nepriznáva.  

 

Zľavy na členskom príspevku:  

Nárok na zľavnený členský príspevok majú zubní lekári podľa bodov 1 až 6, okrem poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti a odborných zástupcov (garantov) 

1. Zubní lekári v zamestnaneckom pomere (vrátane zamestnancov univerzitných a fakultných nemocníc) 

uhrádzajú 50% zo sumy členského príspevku. Prerozdelenie členského príspevku medzi SKZL a RKZL je 

50:50.  

2. Zľavnený členský príspevok 30% zo sumy členského príspevku uhrádzajú členovia zúčastňujúci sa 

špecializačného štúdia, študenti dennej formy doktorandského štúdia a v špecializačných odboroch podľa prílohy 

č. 3 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z. (maxilofaciálna chirurgia, čeľustná ortopédia).  

3. Zľavnený členský príspevok 20% zo sumy členského príspevku  uhrádzajú zamestnanci lekárskych fakúlt – 

pedagogickí pracovníci s min. 0,7 úväzkom.  

4. Udržiavací príspevok 15% zo sumy členského príspevku  (náklady na časopisy). Môžu oň požiadať 

nepracujúci dôchodcovia, ktorí sú nezamestnaní viac ako 6 mesiacov v príslušnom kalendárnom roku, nepracujúci 

zubní lekári, ktorí sú na MD/RD viac ako 6 mesiacov v príslušnom kalendárnom roku, zubní lekári na PN viac 

ako 6 mesiacov v príslušnom kalendárnom roku, zubní lekári nezamestnaní viac ako 6 mesiacov v príslušnom 

kalendárnom roku. 

5. Absolventi sú v roku ukončenia štúdia oslobodení od členského príspevku.  

 

II. Registračný poplatok vo výške 13 €  

Registračný poplatok uhrádza každý zubný lekár pri registrácii.  

III. Aktualizačný poplatok vo výške 15 €  

Aktualizačný poplatok uhrádzajú všetci registrovaní zubní lekári (členovia aj nečlenovia) za priebežnú 

aktualizáciu registra. Splatnosť aktualizačného poplatku je do 31. januára príslušného kalendárneho roku.  

IV. Poplatok za vykonanie hodnotenia sústavného vzdelávania vo výške 10 €  

Uhrádza sa pri vykonaní hodnotenia 5 ročného cyklu sústavného vzdelávania. 

V. Účinnosť 

Táto príloha nadobúda účinnosť dňa 25.11.2022. 

 


