
Sadzobník poplatkov Slovenskej lekárnickej komory   
 

Článok 1  

Úvodné ustanovenia 
1. Na základe Článku 7 § 15 ods. 2 písm. s) Štatútu Slovenskej lekárnickej komory, Prezídium Slovenskej 

lekárnickej komory rozhoduje o výške a splatnosti poplatkov za výkon činností komory, ktorých výška nie 

je stanovená zákonom alebo o výške ktorých podľa zákona alebo vnútorného predpisu komory nerozhoduje 

iný orgán komory.  

2. Tento sadzobník upravuje výšku a splatnosť poplatkov za výkon činností Slovenskej lekárnickej komory, 

ktorých výška nie je stanovená zákonom alebo o výške ktorých podľa zákona alebo vnútorného predpisu 

komory nerozhoduje iný orgán komory. 

3. Na účely tohto sadzobníka poplatkov Slovenskej lekárnickej komory sa: 

a) registráciou rozumie zápis zdravotníckeho pracovníka do registra podľa § 63 ods. 1  zákona č. 578/2004 

Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), 

b) potvrdením  o registrácii rozumie potvrdenie podľa § 63 ods. 1  zákona, 

c) registrom rozumie register zdravotníckych pracovníkov podľa § 64 zákona,  

d) členom rozumie osoba zapísaná do zoznamu členov Slovenskej lekárnickej komory vedeného podľa 

zákona, 

e) nečlenom rozumie osoba, ktorá nie je zapísaná do zoznamu členov vedeného podľa zákona, 

f) zmenou údajov v licencii rozumie zmena údajov v licencii podľa § 72 zákona, 

g) profesijnou bezúhonnosťou rozumie uloženie alebo neuloženie sankcie pri výkone dozoru komorou 

podľa § 81 zákona. 

 

Článok 2 

Predmet poplatkov 
Predmetom poplatkov sú úkony Slovenskej lekárnickej komory, ktoré sú uvedené v sadzobníku poplatkov v 

prílohe, ktorá je súčasťou tohto sadzobníka (ďalej len „sadzobník poplatkov“). 

 

Článok 3 

Sadzba poplatkov 
Sadzba poplatkov je určená v sadzobníku poplatkov. 

 

Článok 4 

Poplatník 

Poplatníkom je osoba, ktorá dala podnet na úkon. 

 

Článok 5 

Platenie poplatkov 

1. Poplatky sa platia na bankový účet Slovenskej lekárnickej komory.  

2. Platbu poplatku je poplatník povinný označiť identifikačným údajmi, ktorými sú najmä variabilný symbol, 

špecifický symbol a poznámka k úhrade na účel identifikácie platby. 

3. Variabilný symbol je najmä registračné číslo udelené poplatníkovi pri registrácii, alebo dátum narodenia 

poplatníka. Špecifický symbol je číslo položky úkonu podľa sadzobníka poplatkov. 

 

Článok 6 

Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov 

1. Poplatky sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu. Podaním zároveň 

vzniká poplatková povinnosť. 

2. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia výzvy 

Slovenskej lekárnickej komory na jeho zaplatenie. 

3. Ak splatný poplatok nebude zaplatený, Slovenská lekárnická komora úkon nevykoná. 

 

Článok 7 

Účinnosť 

Tento sadzobník poplatkov nadobúda účinnosť 15. januára 2022 . 



 Príloha č. 1 k Sadzobníku poplatkov Slovenskej lekárnickej komory 

 

Položka 1 

Žiadosť o vydanie duplikátu potvrdenia o registrácii, ak   túto   podáva   

1. člen ............................  4 eur 

2. nečlen .........................  10 eur 

 

Položka 2 

Žiadosť o vydanie potvrdenia o trvaní registrácie, ak   túto   podáva    

1. člen ............................  4 eur 

2. nečlen .........................  10 eur 

 

Položka 3 

Žiadosť o vydanie duplikátu  licencie na výkon zdravotníckeho povolania zdravotníckym pracovníkom 

povolaní farmaceut alebo licencie na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v 

povolaní farmaceut,   ak   túto   podáva    

1. člen ............................  4 eur 

2. nečlen .........................  33 eur 

 

Položka 4 

Žiadosť o zmenu údajov v licencii,   ak   túto   podáva    

1. člen ............................  4 eur 

2. nečlen .........................  10 eur 

 

Položka 5 

Žiadosť o vydanie duplikátu potvrdenia o zápise do zoznamu členov, ak   túto   podáva   

1. člen ............................  4 eur 

2. nečlen .........................  10 eur 

 

Položka 6 

Žiadosť o vydanie potvrdenia o profesijnej bezúhonnosti, ak   túto   podáva   

1. člen ............................  50 eur 

2. nečlen .........................  50 eur 

 

 


