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Profesijný kódex členov tejto spoločnosti je definovaný týmito Princípmi etiky a profesijným 

kódexom Slovenskej ortodontickej spoločnosti, ďalej len „Spoločnosť“. Každý člen Spoločnosti 

sa zaväzuje dodržiavať tieto Princípy etiky a profesijný kódex, ďalej len „Princípy etiky“. 

 

 

Hlavným cieľom týchto Princípov etiky a kódexu Spoločnosti je ochrana verejnosti. 

 

 

Preambula 
 

Členstvo v Slovenskej ortodontickej spoločnosti je dobrovoľné. Akceptovaním riadneho, 

mimoriadneho alebo čestného členstva sa všetci členovia Spoločnosti zaväzujú dodržiavať tieto 

princípy a kódex a uplatňovať opatrenia a predpisy nad rámec určený zákonom, v súčinnosti 

s týmito Princípmi etiky a profesijného kódexu. 

 

Tieto Princípy etiky vyjadrujú uznanie vlastnej zodpovednosti členov Spoločnosti voči verejnosti, 

pacientom, iným zdravotníckym pracovníkom a kolegom. Tieto princípy vedú členov Spoločnosti 

v ich povolaní ku profesijnej zodpovednosti a sú vyjadrením základných zásad etiky a odborného 

vykonávania ich lekárskeho povolania. Vyžadujú neochvejný záväzok k čestnému správaniu, bez 

ohľadu na osobný prospech. 

 

Následné odporúčania sú rovnako záväzné ako samotné Princípy etiky. Ich cieľom je upevnenie 

samotných princípov s cieľom jednoznačnejšie definovať a riadiť etické správanie. 

 

Relevantné odporúčania k jednotlivým Princípom etiky sú uvedené na konci každého článku. 

Účelom týchto Princípov etiky nie je ich výlučná aplikácia na individuálnej báze. Všetky Princípy 

etiky a odporúčania spolu sú meradlom správania sa člena Spoločnosti.  

 

Pojem „etický“ v zmysle ako ho využívajú tieto Princípy etiky, znamená „najvyššie princípy 

a postupy, zvyklosti a praktiky v odbore čeľustná ortopédia. Môže, ale nemusí zahŕňať, morálne 

správanie sa v ortodontickej praxi. Pojem „neetický“ popisuje správanie, ktoré sa prieči týmto 

štandardom, zvyklostiam a postupom a z tohto dôvodu porušuje tieto Princípy etiky 

a odporúčania. 

 

Tieto Princípy etiky a odporúčania môžu ísť nad rámec zákona, ale nikdy zákon ani iné predpisy 

štátnych orgánov SR nenahrádzajú ani im neodporujú. Za žiadnych okolností nie sú tieto Princípy 



etiky vytvorené s cieľom podporovať protiprávne konanie. Porušovanie platných zákonov 

a predpisov môže viesť ku právnym a trestným následkom. Neetické správanie porušovaním 

pravidiel určených týmito Princípmi etiky môže viesť ku pozastaveniu alebo zrušeniu členstva 

Spoločnosti,  tak ako ich definujú Stanovy Spoločnosti. 

 

Najvyšším trestom porušenia etických princípov je zrušenie členstva. Slovenská ortodontická 

spoločnosť môže však o tomto porušení informovať príslušné štátne a odborné komorové orgány. 

 

Obvinenie člena Spoločnosti štátnymi orgánmi v civilnoprávnej alebo trestnoprávnej veci, 

nevylučuje právo Spoločnosti zaoberať sa etickým konaním tohto člena a zhodnotiť, či jeho 

konanie odporuje Princípom etiky a prípadne zvážiť postih. 

 

 

 

Princípy etiky a odporúčania 
 

 

I. Členovia Spoločnosti sú oddaní poskytovať najvyššiu kvalitu čeľustnoortopedickej 

starostlivosti svojim pacientom, s ohľadom na ich zdravotný stav a s pochopením pre 

potreby a želania pacienta. 

 

A. Členovia Spoločnosti indikujú, dohliadajú a sú osobne zodpovední za celú čeľustno-

ortopedickú liečbu a za všetky úkony pomocného personálu tým, že: 

1. Sa vždy nachádzajú v ambulancii, kde sa zdravotná starostlivosť 

poskytuje, 

2. indikujú všetky vykonávané úkony a osobne dohliadajú na priebeh 

liečby, 

3. okrem prípadov, ktoré sa týkajú rádio-diagnostiky, akútnych zákrokov, 

pri iritácii pacienta alebo odstránení poškodeného aparátu, alebo 

poskytnutím prvej pomoci,  

4. kontrolujú všetky vykonané úkony, ktoré prípadne delegovali na 

pomocný zdravotnícky personál a osobne prepustia pacienta. 

 

B. Členovia by mali v primeranej miere zabezpečiť podmienky pre zdravotnú 

starostlivosť pacientov v núdzi.  V prípade akútnej situácie alebo konzultácie pacienta, 

ktorého nemajú v liečbe, vykonať primeraný zákrok na vyriešenie akútneho problému 

pacienta a následne umožniť návrat pacienta do starostlivosti jeho čeľustného 

ortopéda, okrem prípadov ak si to pacient vyslovene neželá. 

 

C. Členovia sa zaväzujú uskutočňovať svoje rozhodnutia a odporúčania pacientom 

výlučne na základe záujmov pacientov, bez ohľadu na priamy alebo nepriamy 

finančný záujem vo výrobku alebo službách, alebo priamy alebo nepriamy obchodný 

vzťah s výrobcom alebo poskytovateľom takýchto výrobkov alebo služieb. 

 

D. Považuje sa za etické, poskytnúť pacientom druhý odborný názor v prípade, že je 

kvalifikovaný bez ohľadu na to, či je alebo nie je založený na preskúmaní zdravotnej 

dokumentácie predchádzajúcej liečby. 

 

E. Druhý odborný názor by mal zahŕňať diagnózu a liečebný plán odporúčaný pacientovi. 

Musí byť čestný a sústrediť sa na prezentované fakty. Je neetické navrhnúť pacientovi 

špecifickú techniku, filozofiu alebo liečebný postup ako najlepšie možné riešenie 



a nebrať ohľad na skutočnosť, že každý čeľustný ortopéd používa inú techniku, 

založenú na jeho skúsenostiach a vzdelaní. Druhý odborný názor je založený výlučne 

na subjektívnej perspektíve jednotlivého lekára, taktiež v prípade existujúceho 

konfliktu záujmov, musí lekár poskytujúci druhý odborný názor na tento 

konflikt pacienta upozorniť. 

 

F. Pacienti by mali byť informovaní o svojom zdravotnom stave bez urážlivých 

a znevažujúcich komentárov o predchádzajúcej liečbe. Aj v prípade známych faktov 

sa člen Spoločnosti zdrží nevhodných komentárov a písomnú dokumentáciu vedie vo 

vecnej a odbornej rovine. 

 

G. Členovia informujú svojich pacientov o navrhovaných možnostiach liečby a o každej 

primeranej alternatíve, tak aby tomu pacienti porozumeli a mohli sa slobodne 

rozhodnúť. 

 

H. Členovia by sa mali vyhýbať medziľudským konfliktom s ich pacientami, ktoré by 

mohli ovplyvniť ich profesionálny úsudok. Taktiež by sa mali vyhýbať príliš úzkym 

medziľudským vzťahom s pacientami, ktoré by mohli viesť ku zneužitiu dôvery, ktorú 

pacient vkladá do svojho lekára. 

 

I. Je neetické poskytovať, napomáhať alebo navádzať pacienta na liečbu, ktorá je 

nebezpečná a/alebo nie je založená na súčasných vedeckých poznatkoch. 

 

 

 

II. Členovia sa zaväzujú zlepšovať svoje praktické zručnosti a teoretické vedomosti 

v odbore čeľustná ortopédia a navštevovať vzdelávacie akcie a praktické kurzy a 

semináre. 

 

A. Členovia sa zúčastňujú akcií kontinuálneho vzdelávania zubných lekárov a čeľustných 

ortopédov. 

 

 

III. Členovia uznávajú a dodržiavajú zákony týkajúce sa poskytovania zdravotnej 

starostlivosti ako aj iné zákonné nariadenia a predpisy vydané štátnymi orgánmi 

Slovenskej republiky. 

 

A. Členovia môžu delegovať na pomocný zdravotnícky personál len úkony definované 

zákonom. 

 

B. Členovia dodržiavajú lekárske tajomstvo. Všetky informácie ku liečbe a zdravotnému 

stavu sa považujú za dôverné. Na vyžiadanie pacienta, alebo lekára, ktorý koná na 

základe žiadosti pacienta, člen poskytuje kópiu dokumentácie, ktorá môže napomôcť 

ďalšej liečbe pacienta, bez ohľadu na prípadné finančné záväzky, ktoré pacient 

u svojho pôvodného lekára má. Za vyhotovenie duplikátu dokumentácie môže ale 

nemusí byť účtovaná primeraná finančná odmena. 

 

C. Členovia uchovávajú dokumentáciu (zdravotná karta, rtg-snímky, modely etc.) tak 

dlho, ako je to určené zákonom pre prípadné sťažnosti pacienta na nesprávne 

poskytnutú zdravotnú starostlivosť. 

 



D. Členovia neposkytujú zdravotnú starostlivosť pod vplyvom omamných a návykových 

látok, ako alkohol alebo iných chemických látok ktoré by mohli negatívne ovplyvniť 

ich schopnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť. Ak vedia o kolegovi, ktorý sa 

takého správania dopúšťa, sú povinní mu odporučiť vyhľadať pomoc. Pri informáciách 

z prvej ruky, majú členovia etickú zodpovednosť takéhoto kolegu nahlásiť príslušným 

štátnym úradom a odbornej Spoločnosti. 

 

E. Členovia, ktorí z prvej ruky získajú vedomosť o nebezpečnej alebo nelegálnej liečbe, 

alebo inej nebezpečnej alebo ilegálnej poskytnutej alebo poskytovanej zdravotnej 

starostlivosti musia bezodkladne takúto skutočnosť ohlásiť príslušným štátnym 

orgánom, tak ako to určuje zákon. 

 

IV. Členovia sú čestní ku pacientom, kolegom a tretím stranám. 

 

A. Členovia neuvádzajú do omylu o svojom nadobudnutom vzdelaní, diplomoch alebo 

získaných licenciách. Neuvádzajú do omylu, že sú čeľustní ortopédi alebo že sú členmi 

tejto Spoločnosti ak nimi nie sú. Ťarcha zodpovednosti za personál, ktorí pracuje pod 

vedením člena, spočíva na samotnom členovi. Pomocný zdravotnícky personál sa 

nesmie vydávať za kvalifikovaného čeľustného ortopéda. Členovia preukazujú 

a reprezentujú svoje nadobudnuté vzdelania, špecializácie a licencie presne 

a zodpovedne. Je neetické uvádzať do omylu pacientov, kolegov a tretie strany 

o získanom vzdelaní, špecializácii alebo licenciách. Napríklad je neetické sa vydávať 

za člena Spoločnosti alebo uvádzať iných do omylu o získanej špecializácii z čeľustnej 

ortopédie, ak to nezodpovedá skutočnosti. 

 

B. Členovia sa nesmú preukazovať diplomom o špecializácii z čeľustnej ortopédie 

v prípade, že táto nie je akceptovaná na  území SR, nekorešponduje so zákonmi SR, 

a nenapĺňa zákonné podmienky o uznaní diplomu o získanej špecializácii. Potvrdenie 

o získanej špecializácii sa riadi výlučne zákonmi SR, a získaná špecializácia musí byť 

potvrdená štátnymi inštitúciami SR. 

 

C. Členovia neakceptujú finančnú alebo akúkoľvek inú odmenu alebo službu za 

odosielanie alebo prijatie pacienta do liečby, ktorá sa vymyká z rámca určeného 

zákonom a etickými pravidlami. 

 

D. Členovia neuvádzajú do omylu pacienta o jeho liečbe a/alebo neskresľujú informácie 

o zdravotnej starostlivosti, ktorá je pacientovi poskytovaná. 

 

E. Členovia, ktorí prezentujú vedecké alebo iné informácie určené na vzdelávanie 

prostredníctvom článku, publikácie, alebo na inom vzdelávacom podujatí, ako 

napríklad seminár, školenie, kongres, musia zverejniť svoj prípadný finančný alebo 

iný záujem v prezentovanom výrobku alebo službách. 

 

F. Členovia na promočných a verejných aktivitách prezentujú svoje nadobudnuté tituly 

a špecializáciu korektne a presne ako je to na získaných diplomoch uvedené. Členovia 

uverejňujú svoje dosiahnuté akademické vzdelanie, diplomy, certifikáty, čestné tituly, 

členstvá v odborných spoločnostiach a iných organizáciách týkajúcich sa ich profesie 

presne, v celosti a v súčinnosti s týmito pravidlami etiky. 

 

  



V. Členovia zodpovedajú za svoje verejné vystúpenia, promočné aktivity výrobkov a 

služieb, informácie určené verejnosti, pacientom a/alebo iným poskytovateľom 

zdravotnej starostlivosti za účelom poskytovania informácií pre slobodné 

rozhodovanie. Tieto poskytované informácie nesmú byť za žiadnych okolností 

nepravdivé, zavádzajúce alebo uvádzajúce do omylu.  

 

A. Členovia musia mať dôvodnú domnienku, že ich verejné vyhlásenia v súvislosti s ich 

odborom sú pravdivé. Členovia nepoužívajú vyjadrenia obsahujúce hodnotiace úsudky 

o kvalite poskytovanej čeľustnoortopedickej alebo inej zdravotnej starostlivosti, ktoré 

naznačujú nadradenosť a/alebo väčšiu odbornosť voči iným kolegom. Vyjadrenia 

týkajúce sa rozdielnosti v postupoch, technikách a liečbe, na základe individuálnej 

perspektívy jednotlivého čeľustného ortopédia nie sú určené pre laickú verejnosť 

a môžu skôr viesť k nežiadúcim očakávaniam výsledkov liečby, ktoré je možné 

dosiahnuť. 

 

B. Členovia musia zverejniť akékoľvek úpravy, vylepšenia alebo iné zmeny fotografií, 

rádiologických snímok, počítačových obrázkov, alebo iných typov fotografického 

materiálu, ktorý je použitý v akejkoľvek prezentácii alebo publikácii určenej 

pacientom, čeľustným ortopédom, zubárom alebo verejnosti. 

 

C. Okrem iných pravidiel, sa musia všetky verejné vyjadrenia a stanoviská členov 

zakladať na najnovších vedeckých poznatkoch a dôkazoch. 

 

 

VI. Členovia sú oddaní zlepšovaniu verejnej mienky a dôvery verejnosti ku 

špecializačnému odboru čeľustná ortopédia tým, že zlepšujú kvalitu a dostupnosť 

čeľustnoortopedickej starostlivosti verejnosti. 

 

A. Členovia zachovávajú diskrétnosť pri výbere pacientov do liečby, a  neodmietnu 

akceptovať do liečby pacienta na základe jeho rasy, vierovyznania, farby pleti, 

pohlavia, národnosti, telesnej vady alebo iného zaradenia do zákonom chránených 

hendikepovaných alebo minoritných skupín. 

 

B. Nie je neetické ukončiť liečbu pacienta ak sa takáto možnosť vyskytne, v prípade ak 

je pacientovi umožnené pokračovať v liečbe u iného čeľustného ortopéda. Takýto 

„transfer pacienta“ sa uskutočňuje výlučne písomnou formou. Pod transferom 

pacienta sa rozumie písomné odovzdanie relevantnej zdravotnej dokumentácie inému 

čeľustnému ortopédovi, ktoré má za cieľ uľahčiť pokračovanie v liečbe a/alebo predísť 

nadbytočnému opätovnému vyhotoveniu diagnostickej dokumentácie, predovšetkým 

rádiologických snímok.  

 

C. Členovia sa zasadzujú za zmeny v zákonoch, predpisoch a iných smerniciach za 

účelom zlepšovania poskytovania zdravotnej starostlivosti, a bránia zmenám ktoré nie 

sú v prospech ich pacientov. 

 

D. Nie je neetické akceptovať do liečby pacienta alebo dokončiť liečbu pacienta, ktorý 

nemá vysporiadané finančné záväzky u prechádzajúceho lekára. 

 

E. Nie je neetické odstrániť aparát pacientovi alebo pokračovať v liečbe pacienta ak o to 

pacient požiada, v prípade že je dostupný súhlas predchádzajúceho lekára. Ak nie sú 

známe objektívne dôvody pacienta na sňatie aparátu alebo dôvody pre pokračovanie 



v liečbe u iného lekára a situácia nebola konzultovaná s prechádzajúcim čeľustným 

ortopédom, nie je možné takéhoto pacienta zobrať do liečby ani aparát odstrániť, 

okrem núdzových prípadov poskytnutia prvej pomoci pri iritáciách alebo poškodení 

aparátu. 

 

F. Členovia vždy keď je to možné, ponúkajú svoje služby charitatívnym alebo 

vzdelávacím inštitúciám. 

 

G. Členovia sa zúčastňujú spoločenských aktivít s cieľom zlepšiť postavenie celej 

komunity čeľustných ortopédov. 

 

 

 

VII. Disciplinárne opatrenia 

 

A. Dôvody na začatie disciplinárneho konania 

 

Spoločnosť si vyhradzuje právo z vlastnej vôle alebo z dôvodu prijatia písomného 

podnetu inej osoby začať disciplinárne konanie voči vlastnému členovi (okrem 

čestného člena). Disciplinárne opatrenie môže zahŕňať pokarhanie, pozastavenie 

alebo zrušenie členstva. Porušenie Stanov Spoločnosti alebo Princípov etiky 

a profesijného kódexu, alebo akejkoľvek zákonnej normy, nariadenia alebo 

predpisu, ktoré si táto Spoločnosť osvojila, je dostatočným dôvodom pre začatie 

disciplinárneho konania. Táto Spoločnosť si z vlastnej vôle vyhradzuje právo 

odmietnuť udeliť členstvo uchádzačovi, zrušiť členstvo akémukoľvek členovi 

alebo potvrdiť zamietnutie členstva akéhokoľvek uchádzača. 

 

Každý člen sa týmto vzdáva práva uplatňovať zodpovednosť voči výboru, 

delegátom, členom, zamestnancom alebo ktorýmkoľvek orgánom Spoločnosti za 

akékoľvek škody, peňažné alebo iné, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku 

disciplinárneho konania voči nemu alebo inému členovi Spoločnosti. 

 

B. Disciplinárne opatrenia 

 

Spoločnosť má právomoc začať disciplinárne konanie voči svojim členom. Toto 

konanie vedie Disciplinárny senát Slovenskej ortodontickej spoločnosti, ďalej 

„DSSOS“. DSSOS sa skladá z troch členov výboru. Členov DSSOS menuje 

predseda Výboru Spoločnosti z členov výboru spoločnosti. Člen výboru môže 

odmietnuť menovanie do DSSOS na základe vlastného rozhodnutia, alebo 

zverejnením konfliktu záujmov v predmetnej veci. Pod konfliktom záujmov sa 

rozumie osobné, profesijné, rodinné alebo iné prepojenie člena výboru Spoločnosti 

na člena  alebo uchádzača o členstvo, voči ktorému je vedené disciplinárne konanie 

a môže ovplyvniť objektívne a nestranné rozhodovanie vo veci. V takomto prípade 

predseda výboru Spoločnosti menuje iného člena výboru do DSSOS.  

 

Členovia DSSOS si medzi sebou zvolia predsedu DSSOS. DSSOS sa zvoláva za 

účelom začatia disciplinárneho konania. DSSOS zaniká po ukončení konania 

a právoplatnom rozhodnutí vo veci, alebo po právoplatnom potvrdení alebo zrušení 

rozhodnutia DSSOS.  Pre každý podnet sa menuje samostatný DSSOS. Ak je na 

jedného člena podaných viac podnetov, tieto sa považujú za jedno konanie 

a preskúma ich jeden DSSOS. 



 

Disciplinárne konanie na preskúmanie disciplinárneho previnenia alebo napadnutie 

členstva a/alebo napadnutie zamietnutia členstva prebehne nasledovne: 

 

a) Predseda DSSOS zvolá stretnutie DSSOS a požiada zvyšných členov 

o preskúmanie informácií, ktoré sú uvedené v podnete.  

b) DSSOS môže vo svojej vlastnej právomoci diskrétne a na základe 

preskúmania veci a informácií uvedených v podnete označiť podnet za 

neúplný, neopodstatnený alebo bezvýznamný. V takomto prípade DSSOS 

písomne oznámi svoje zdôvodnené rozhodnutie autorovi podnetu, 

uchádzačovi o členstvo alebo jeho zákonnému zástupcovi. 

c) Ak DSSOS uzná podnet ako opodstatnený, začne disciplinárne konanie 

a dôverne preskúma a vyhodnotí všetky okolnosti a fakty uvedené 

v podnete. Takéto preskúmanie zahŕňa kontaktovanie autora podnetu, ako 

aj člena Spoločnosti voči ktorému je vedené disciplinárne konanie, za 

účelom získania všetkých relevantných faktov. 

d) DSSOS prostredníctvom predsedu a v primeranom čase po podaní podnetu, 

najneskôr však do 60 dní, informuje o zistených skutočnostiach a navrhne 

prípadné disciplinárne opatrenie. 

e) V prípade rozhodnutia DSSOS, že žiadne disciplinárne opatrenie nie je 

potrebné, alebo členstvo v Spoločnosti môže byť udelené alebo ponechané, 

upovedomí písomne, doporučeným listom, o tejto skutočnosti autora 

podnetu a/alebo člena  Spoločnosti. 

f) V prípade, že je na člena Spoločnosti podaný prvý podnet týkajúci sa 

verejných vystúpení, promočných akcií produktov a služieb a tento podnet 

je DSSOS uznaný ako opodstatnený, môže DSSOS  uzavrieť písomnú 

dohodu s členom o zastavení takýchto neetických aktivít a upustiť od 

ďalších disciplinárnych opatrení. DSSOS písomne zdokumentuje a pripraví 

dôvernú správu pre Výbor Spoločnosti. Žiadne ďalšie informácie nie sú 

zverejňované. V prípade viacnásobného porušenia Etických princípov 

uvedených vyššie v bode f), začne DSSOS riadne disciplinárne konanie. 

 

 

C. Ak po preskúmaní podnetu DSSOS uzná, že je potrebné uložiť 

disciplinárne opatrenia, alebo má byť členstvo zrušené alebo zamietnuté, 

postupuje DSSOS nasledovne: 

 

a. Informovanie: Člen alebo uchádzač o členstvo voči ktorému je vznesený 

podnet, je písomnou formou (doporučený list) informovaný  o obvineniach 

uvedených v podnete. Člen alebo uchádzať musí byť informovaný 

o možnosti sa brániť voči týmto tvrdeniam písomnou formou alebo 

vypočutím pred DSSOS. Právna pomoc a zastupovanie člena alebo 

uchádzača zvoleným právnym zástupcom je povolené, výlučne však na jeho 

vlastné náklady. 

b. Vypočutie: V prípade, že si člen alebo uchádzač zvolí vypočutie, je od jeho 

doručenej písomnej žiadosti o vypočutie do 30 dní zvolaný DSSOS. 

Vypočutie prebieha spôsobom, aký určí samotná Spoločnosť, je diskrétne 

a člen alebo uchádzač je o mieste a čase vypočutia v primeranej dobe 

dopredu informovaný. Formálne pravidlá  civilného práva a získavanie 

dôkazov sa v tomto prípade neaplikujú. Je výlučne v kompetencii DSSOS 



zvážiť aký materiál je relevantný a akým spôsobom s ním DSSOS ďalej 

naloží. 

c. Rozhodnutie: Každé rozhodnutie DSSOS o disciplinárnom opatrení alebo 

členstve musí byť uskutočnené písomnou formou. Každé písomné 

rozhodnutie musí obsahovať obvinenia uvedené v podnete, prípadné 

uložené disciplinárne opatrenia a ich zdôvodnenie, informáciu o možnosti 

odvolania sa voči rozhodnutiu DSSOS, časový limit na podanie odvolania 

voči rozhodnutiu. Do 10 dní od vypočutia alebo rozhodnutia na základe 

písomných podkladov zašle DSSOS písomné rozhodnutie na adresu 

Spoločnosti, adresované predsedovi výboru Spoločnosti, členovi alebo 

uchádzačovi o členstvo a hospodárovi Spoločnosti. 

 

D. Odvolania voči rozhodnutiu DSSOS 

 

Rozhodnutie DSSOS v prípade uchádzača o členstvo je konečné bez možnosti 

odvolania. Voči rozhodnutiu zaslanému členovi Spoločnosti, je možné sa 

v prípade nesúhlasu odvolať, do 30 dní od doručenia rozhodnutia inak 

rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. Odvolanie musí byť vykonané 

písomnou formou a doručené na sídlo Spoločnosti do 30 dní. 

 

Obe strany sporu, DSSOS a člen doručia do 90 dní od podania odvolania krátke 

písomné stanovisko, prostredníctvom doporučeného listu, ktorým podporia 

svoje rozhodnutie. Predseda výboru Spoločnosti následne menuje troch 

náhodných členov Spoločnosti do Odvolacieho senátu Slovenskej ortodontickej 

spoločnosti, ďalej len OSSOS. Žiadny z členov OSSOS nesmie byť aj členom 

DSSOS ktorý v predmetnej veci pojednával. V primeranej dobe, najneskôr 

však do 30 dní od doručenia písomných stanovísk oboch strán, zvolá predseda 

Výboru Spoločnosti, vypočutie pred OSSOS. Vypočutia pred OSSOS sa 

zúčastňuje predseda Výboru Spoločnosti, traja členovia OSSOS a predseda 

DSSOS. Vypočutie má neformálny charakter, OSSOS nemá povinnosť 

zvažovať alebo pripustiť ďalšie dôkazy, okrem prípadov kedy by nové 

poznatky neprípustným spôsobom mohli zasiahnuť do rozhodnutia 

o ktorejkoľvek strane sporu. 

 

Každé rozhodnutie vo veci OSSOS je písomné a musí obsahovať jasné 

stanovisko a zdôvodnenie rozhodnutia OSSOS. Rozhodnutie OSSOS môžu byť 

nasledovné: 

1. OSSOS potvrdí rozhodnutie DSSOS, alebo 

2. čiastočne alebo v plnej miere zruší rozhodnutie DSSOS a týmto zbaví 

člena všetkých obvinení, alebo 

3. odmietne odvolanie z dôvodu nesplnenia podmienok odvolania, ako sú 

definované v týchto Etických princípoch, 

4. vráti spor spať DSSOS na opätovné prejedanie z dôvodu porušenia práv 

člena, 

5. akceptuje rozhodnutie DSSOS ale určí iné disciplinárne opatrenia. 

 

Všetky písomné rozhodnutia OSSOS,  sa v primeranom čase doručia 

doporučeným listom: členovi Spoločnosti, predsedovi DSSOS a predsedovi výboru 

SOS a hospodárovi Spoločnosti. 

 

 



 

E. Rezignácia 

 

Ak sa člen Spoločnosti, na ktorého bol podaný podnet alebo je voči nemu 

vedené disciplinárne konanie v inej veci, rozhodne vzdať sa členstva 

v Spoločnosti, kedykoľvek počas priebehu disciplinárneho konania, vec bude 

zamietnutá a člen sa už nesmie opätovne uchádzať o akýkoľvek typ členstva 

v Spoločnosti.  

 

 

 


