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ETICKÝ KÓDEX OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

 KOMORA PRE MEDICÍNSKE PRÁVO – MEDIUS 

 

Etický kódex 

Etický kódex predstavuje súhrn zásad, ktoré vyjadrujú základné hodnoty organizačnej kultúry a smerovania 

občianskeho združenia Komora pre medicínske právo – MEDIUS. Týmito etickými zásadami sa riadi každý 

člen valného zhromaždenia a členovia združenia. Etický kódex je verejne dostupný. Porušenie etického 

kódexu môže viesť k vylúčeniu z valného zhromaždenia alebo k ukončeniu členstva v združení. 

Občianske združenie Komora pre medicínske právo - MEDIUS je nezávislá, nestranícka inštitúcia, ktorá 

vyznáva presvedčenie, že základom demokracie je otvorená spoločnosť. Občianske združenie vykonáva 

svoju činnosť pre verejný prospech a podľa príslušných právnych predpisov. 

 

Poslanie občianskeho združenia 

Občianske združenie prispieva k prehlbovaniu informovanosti odbornej, ako aj laickej verejnosti o postavení, 

právach a povinnostiach subjektov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť a o postavení a právach pacienta.  

Svojimi aktivitami chce občianske združenie prispievať k vytváraniu podmienok pre rozvoj obojstranne 

prospešného vzťahu medzi obojstranne prospešného vzťahu medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti. 

Každý člen združenia musí konať tak, aby neohrozil dobré meno združenia a vedieť, ako presadiť ciele 

združenia v daných oblastiach a musí byť schopný pracovať kolegiálne v kolektíve.  

 

Nestraníckosť a nezávislosť 

Pre združenie je podstatné, aby nebolo stranícke a ani aby nevyvolávalo dojem straníckosti. Táto požiadavka 

vylučuje z pôsobenia vo valnom zhromaždení združenia každého člena združenia, ktorý je členom nejakej 

politickej strany alebo hnutia. 

Aj keď združenie víta spoluprácu so štátnymi inštitúciami, samosprávami či súkromnými spoločnosťami, 

pretože takáto spolupráca napomáha k realizácii cieľov združenia, valné zhromaždenie musí dohliadať na to, 

aby tieto vzťahy nezasahovali do nezávislosti združenia. Združenie si musí zachovať slobodu rozhodovania 

podpory a realizácie svojich projektov. Princíp nezávislosti sa musí uplatňovať aj pri partnerstve 

a spolufinancovaní. 
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Konflikt záujmov 

Členovia združenia nesmú mať nijaké osobné materiálne záujmy v projektoch združenia. Vo výnimočných 

prípadoch, keď chce valné zhromaždenie podporiť projekt, v ktorom má jej člen materiálny záujem, musia 

o nej rozhodnúť jednohlasným hlasovaním všetci členovia valného zhromaždenia. 

Pravidlá pre realizáciu projektov: 

- všetky informácie o projektoch sú dôverné a nesmú byť zverejnené pred jej realizáciou 

- členovia valného zhromaždenia musia dbať o dobré meno združenia 

- nesmie prísť ku konfliktu záujmov 

- ak člen valného zhromaždenia niektorý z týchto bodov poruší, môže byť na základe návrhu 

ktoréhokoľvek člena valného zhromaždenia a výsledku hlasovania uvoľnený z valného 

zhromaždenia združenia. 
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