
 
Návrh zmeny stanov Slovenskej Ortodontickej spoločnosti 

 

 
 

Článok I 
 
odsek 1 sa dopĺňa o 
Názov spoločnosti je Slovenská ortodontická spoločnosť, ďalej ako „Spoločnosť“. 
 
odsek  2  
 
Zmena sídla spoločnosti 
„ Líščie údolie 57, 841 32 Bratislava“ sa mení na Limbová 12,  833 03 Bratislava 
 
 

Článok III 
 
Odsek 3 sa dopĺňa o 
 
Plenárne schôdze a volebné plenárne schôdze Spoločnosti sa riadia týmito Stanovami a Rokovacím 
poriadkom Slovenskej ortodontickej spoločnosti, ktoré vydáva samotná Spoločnosť.  
 
odsek 5 sa dopĺňa o 
 
Voľby sú platné ak sa ich zúčastní nadpolovičná väčšina zúčastnených riadnych členov Spoločnosti, 
ktorí odovzdajú platný hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku hlasujúci člen označí maximálne 10 
volených kandidátov do orgánov Spoločnosti. 
 
3. veta sa mení „ Hlasuje sa....“ na 
 
Hlasuje sa naraz o všetkých kandidátoch na členov orgánov Spoločnosti. Za členov výboru je zvolených 
prvých sedem kandidátov z najvyšším počtom hlasov, za členov revíznej komisie traja nasledujúci 
kandidáti.  
 
ďalej sa odsek 5 dopĺňa o: 
 
Do riadneho vyhlásenia orgánov Spoločnosti Volebnou komisiou, má každý kandidát právo sa 
dobrovoľne vzdať svojej kandidatúry, v takomto prípade sa členom orgánov Spoločnosti stáva 
kandidát, ďalší v poradí s najvyšším počtom hlasov. 
 
odsek 10 sa vypúšťajú slová 
 
„jeden, alebo piati“ 
 
nové znenie: Výbor tvorí predseda, podpredseda, vedecký sekretár, hospodár a traja členovia. 
 
  



odsek 13 
 
nové znenie 
 
Spoločnosť vydáva odborný časopis s názvom „Čeľustný ortopéd“, za účelom informovania členov 
a odbornej verejnosti, publikovania vedeckých článkov a prác a zlepšovania celkového vzdelávania 
laickej i odbornej verejnosti. Časopis vedie redakčná rada, ktorú menuje výbor Spoločnosti. Zloženie 
redakčnej rady, práva a povinnosti jej členov, ako aj podmienky vydávania časopisu a uverejňovanie 
publikácií  a článkov upravuje samostatná vnútorná smernica Spoločnosti. Vydávanie časopisu sa riadi 
platnými zákonmi SR o tlači a autorských právach. 
 
 

Článok IV 
 
odsek 3 
vypúšťa sa slovo pridružený 
 
odsek 5 sa dopĺňa 
 
Spoločnosť môže osobe, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju povolania čeľustného ortopéda, 
udeliť čestné členstvo. S čestným členstvom sa nespájajú práva a povinnosti podľa zákona, okrem 
práva na bezplatnej účasti na vzdelávacích aktivitách Spoločnosti, ako aj práva podávať návrhy 
a pripomienky k činnosti Spoločnosti. 
 

Článok V 
 
odsek 1 sa dopĺňa 
 
Každý člen sa taktiež zaväzuje dodržiavať Etický a profesijný kódex Slovenskej ortodontickej 
spoločnosti. 
 
odsek 7 sa dopĺňa 
 
Povolanie čeľustný ortopéd vykonáva zubný lekár so špecializáciou v odbore čeľustná ortopédia v 
súlade so základnými etickými zásadami výkonu povolania zubného lekára (čeľustného ortopéda), 
ktoré upravuje Etický kódex zdravotníckeho pracovníka, ktorý tvorí prílohu zákona ako aj v súlade 
s etickými princípmi, ktoré stanovuje Etický a profesijný kódex Spoločnosti.   
 


