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ŠTATÚT
Kontrolného výboru
Slovenskej komory medicínsko – technických pracovníkov
Článok 1
Kontrolný výbor Slovenskej komory medicínsko – technických pracovníkov (ďalej len „KV SK MTP“) plní
úlohy podľa zákona č. 578/2004 Z. z. a Štatútu SK MTP. KV SK MTP je kontrolný orgán SK MTP a za svoju
činnosť zodpovedá Snemu SK MTP.

Článok 2
Kontrolný výbor je oprávnený kontrolovať všetku činnosť orgánov SK MTP a prerokúvať sťažnosti členov. Má
5 členov volených Snemom SK MTP, ktorí volia predsedu a jedného podpredsedu.

Článok 3
Každému členovi kontrolného výboru patrí jeden hlas. Hlasuje sa verejne. Na tajnom hlasovaní sa môže v
jednotlivých prípadoch uzniesť rokujúci orgán. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná
väčšina prítomných členov. Kontrolný výbor je uznášaniaschopný, keď je prítomná nadpolovičná väčšina jeho
členov.

Článok 4
Kontrolný výbor komory :
a) kontroluje činnosť komory
b) kontroluje plnenie uznesení snemu komory a rozhodnutí rady komory
c) kontroluje hospodárenie komory
d) kontroluje činnosť prezídia komory
e) kontroluje činnosť regionálnych komôr v oblasti dodržiavania vnútorných predpisov komory a
rozhodnutí
f) orgánov komory
g) rozhoduje o sťažnostiach a v prípade opodstatnenosti sťažnosti podáva návrh na začatie disciplinárneho
konania
h) volí a odvoláva predsedu zo svojich členov, ktorý riadi činnosť kontrolného výboru komory,
i) podáva odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory o uložení disciplinárneho opatrenia
(podľa zákona 578/2004).

Štatút Kontrolného výboru SK MTP

1

Článok 5
Kontrolný výbor sa schádza podľa potreby najmenej raz za tri mesiace. Jeho zasadania zvoláva predseda
výboru a zasadanie sa riadi článkom 12 Rokovacieho poriadku SK MTP.

Článok 6
Rokovania Kontrolného výboru riadi predseda.

Článok 7
V prípade, že predseda sa nemôže zúčastňovať z vážnych dôvodov činnosti Kontrolného výboru dva
mesiace, Kontrolný výbor dočasne vedie výborom poverený podpredseda.

Článok 8
O zasadaní Kontrolného výboru SK MTP sa vyhotovuje zápisnica podpísaná predsedom. V zápisnici sú
uvedené aj stanoviská menšiny členov, ak títo o to požiadajú. Zápisnicu, v súlade s čl. 12 Rokovacieho
poriadku, doručí Kontrolný výbor prezidentovi SK MTP.

Článok 9
Kontrolný výbor môže výkonom jednotlivých činností poveriť aj jednotlivých členov alebo viacerých
členov, ktorí majú oprávnenie žiadať informácie v rozsahu oprávnení Kontrolného výboru.

Článok 10
Kontrolný výbor a členovia Kontrolného výboru sa môžu zúčastňovať zasadaní Prezídia a Rady SK MTP a
navrhovať opatrenia na odstránenie nedostatkov.

Článok 11
Všetky orgány SK MTP sú povinné bez zbytočného odkladu Kontrolnému výboru SK MTP oznámiť všetky
skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky pre postavenie SK MTP. Vtedy zvolá predseda mimoriadne
zasadanie Kontrolného výboru.

Článok 12
Kontrolný výbor SK MTP je povinný prerokovať na najbližšom zasadaní podnety členov či orgánov. Podľa
záverov Kontrolného výboru predloží záležitosť Rade SK MTP.

Článok 13
Ak zistí Kontrolný výbor také závažné nedostatky v práci orgánov SK MTP, že sa uznesie dať podnet Rade SK
MTP na zvolanie mimoriadneho Snemu, predseda podá do týždňa písomnú žiadosť Rade SK MTP spolu s
dôvodmi.

Článok 14
Kontrolný výbor SK MTP môže spolupracovať s externými odborníkmi v daňových, technických, právnych či
iných otázkach. Ich odborné vyjadrenia nie sú však pre členov záväzné.

Článok 15
Kontrolný výbor SK MTP predkladá správu o kontrole hospodárenia a o svojej činnosti Snemu SK MTP.
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Článok 16
Štatút kontrolného výboru SK MTP bol schválený Snemom SK MTP dňa 23.5.2015. Tento štatút nadobúda
účinnosť dňom schválenia.

Iveta Šluchová
prezident SK MTP
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