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Podmienky	  využívania	  obsahu	  a	  služieb	  portálu	  www.medius.sk	  

  
 
 
 
Prevádzkovateľ	  portal	  (Čl.	  I)	  
 
1. Prevádzkovateľom portálu www.medius.sk  (ďalej aj ako „portál“) je Komora pre medicínske 

právo – MEDIUS so sídlom Mäsiarska 6, 040 01 Košice, IČO: 42 097 321, DIČ: 202 3083854, 
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Košice, číslo účtu: 292 284 8867/1100 (ďalej len 
„Komora“).  

 
 
Oprávnenia	  prevádzkovateľa	  (Čl.	  II)	  
 
1. Komora je nositeľom autorských práv k textovej, obrazovej a multimediálnej obsahovej náplne 

portálu (ďalej ako „obsah“) a to buď ako výlučný autor, alebo skrz licenciu na použitie diel 
vytvorených inými autormi. 

2. Obsah portálu je možné ďalej šíriť len s písomným súhlasom Komory. 
3. Komora je oprávnená rozhodovať o tom, v akom rozsahu sprístupňuje obsah portálu a rovnako 

má oprávnenie určovať okruh osôb oprávnených vstupovať do rôznych častí portálu. 
  
 
Služby	  portálu	  (Čl.	  III)	  
 
1. Prostredníctvom portálu je možné využívať nasledovné služby: 

a) vyplnenie registračného formulára čestného člena Komory a uhradenie čestného členského, 
b) vyplnenie prihlášky na certifikáciu zdravotníckeho zariadenia/poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti, 
c) využívanie služieb Poradne portálu či ako čestný člen Komory, alebo ako osoba, ktorá si 

prostredníctvom portálu kúpi jednorázový časovo limitovaný vstup do zvolenej otázky a jej 
odpovede. 

2. Poskytovateľom služby/služieb je Komora. 
 
 
Registračný	  formulár	  čestného	  člena,	  platby	  čestného	  členského	  (Čl.	  IV)	  
 
1. Právnická osoba, alebo plnoletá – svojprávna fyzická osoba má možnosť vyplniť na stránkach 

portálu registračný formulár čestného člena. 
2. Rozsah povinný polí je uvedený priamo v registračnom formulári. 
3. Záujemca o členstvo vyplnením formuláru a presunom do ďalšej časti procesu registrácie (do 

časti „platba“) potvrdzuje, že sa oboznámil so stanovami Komory ako aj s podmienkami členstva 
v Komore (predovšetkým s výškou členského, s dobou trvania členstva a podobne) zverejnenými 
na stránke www.medius.sk a s týmito podmienkami súhlasí.  

4. Záujemca o čestné členstvo sa čestným členom stáva momentom pripísania sumy členského na 
bankový účet Komory. 

5. Záujemca o čestné členstvo si môže vybrať z dvoch foriem úhrady: 
a) úhrada platobnou kartou prostredníctvom služby CardPay,   
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b) úhrada prostredníctvom bankového prevodu na číslo účtu a pod VS, ktorý záujemcovi 
vygeneruje  systém po vyplnení registračného formulára. 

6. V prípade výberu spôsoby úhrady cez CardPay záujemca uhradí členské svojou platobnou kartou 
cez zabezpečený portál poskytovania služby CardPay – Tatra banka, a.s.. 

7. V prípade výberu platby – bankový prevod na účet Komory je záujemca o členstvo povinný 
zaplatiť členské na zobrazený účet Komory a použiť špeciálne vygenerovaný VS. V prípade 
neuvedenia VS nebude možné jeho platbu spárovať a systém mu nevytvorí členský profil a ani 
mu nevznikne členstvo v Komore. 

8. Výšku čestného členského určujú výkonní riaditelia Komory, pričom na rok 2011 je jeho výška 
nasledovná: 
a) plnoleté fyzické osoby ktoré nie sú študentmi SŠ alebo VŠ: 40 € na 365 dní  
b) právnická osoba platí členské vo výške 40 € (na 365 dní) na každého delegovaného člena, 

pričom počet delegovaných členov určuje v registračnom formulári 
c) fyzické osoby ktoré sú študentmi SŠ alebo internej formy VŠ (1 alebo 2. stupeň): členské 10 

€ na 365 dní. 
9. Čestné členstvo trvá 365 dní odo dňa pripísania sumy členského na bankový účet Komory. 
10. Právnické osoby môžu registrovať ďalších delegovaných členov aj v priebehu trvania členstva prv 

registrovaných delegovaných členov. V takom prípade sa trvanie členstva počíta samostatne pri 
jednotlivých delegovaných členoch, tak aby členstvo každého z nich trvalo 365 dní. 

11. Členstvo môže byť predĺžené zaplatením ďalšieho členského (“predĺženie členského”) najneskôr 
v posledný deň členstva. Predĺženie členstva je možné realizovať prostredníctvom portálu. Výška 
predĺženia členského je o 15% menej ako je čestné členské. Konkrétnu výšku je možné zistiť na 
portály. 

12. O vyplnení registračného formulára, ako aj o aktivovaní členstva dostane záujemca o členstvo 
notifikačný email na emailovú adresu ktorú uviedol v registračnom formulári. V prílohe 
notifikačného mailu o vyplnení registračného formulára sú priložené aj platné a účinné 
“Podmienky používani portálu www.medius.sk”. V prípade úhrady členského prostredníctvom 
služby CardPay je členský profil vytvorený v priebehu cca 15 minút od realizovania transakcie. V 
prípade bankového prevodu je členský profil aktivovaný po pripísaní členského na bankový účet 
Komory (môže trvať 3 pracovné dni). 

13. Každý čestný člen má na portály medius.sk vytvorený svoj členský profil, v ktorom sú uvedené 
informácie o trvaní členstva, faktúry za členské a certifikát o členstve. 

14. V prípade zániku čestného členstva je tento profil čestného člena a všetky údaje na ňom 
vymazané, pokiaľ tieto Podmienky neustanovujú inak. 

15. V prípade predčasného zániku členstva (vystúpenie člena z Komory, alebo vylúčenie pre hrubé 
porušovanie povinností – viď Stanovy Komory) sa zaplatené členské nevracia. 

 
 
Certifikácia	  (Čl.	  V)	  
 
1. Prostredníctvom portálu medius.sk sa záujemca, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 

môže prihlásiť na certifikáciu svojho zdravotníckeho zariadenia. 
2. Záujemca o certifikáciu musí byť čestným členom Komory. 
3. Po vyplnení certifikačného formulára je záujemca kontaktovaný Komorou s inštrukciami ďalšieho 

postupu. 
  
 
Poradňa	  (Čl.	  VI)	  
	  
1. Čestný člen Komory má oprávnenie vstupovať bez akéhokoľvek limitu do zverejnených otázok a 

odpovedí v sekcii „Poradňa“ na portály medius.sk. 
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2. Osoba, ktorá nie je registrovaná ako čestný člen združenia má možnosť zakúpiť si vstup do ňou 
zvolenej otázky (a odpovede a prípadnej diskusie pod odpoveďou). 

3. Výšku ceny za vstup do jednej otázky určujú výkonní riaditelia Komory.  
4. Aktuálna cena vstupu do jednej otázky je 2,90 €. 
5. Záujemca o vstup si môže vybrať z dvoch foriem úhrady: 

a) úhrada platobnou kartou prostredníctvom služby CardPay   
b) úhrada prostredníctvom bankového prevodu na číslo účtu a pod VS, ktorý záujemcovi 

vygeneruje  systém po vyplnení žiadosti o vstup. 
6. V prípade výberu spôsoby úhrady cez CardPay záujemca uhradí cenu vstupu svojou platobnou 

kartou cez zabezpečený portál poskytovania služby CardPay – Tatra banka, a.s.. 
7. V prípade výberu platby – bankový prevod na účet Komory je záujemca o vstup do otázky 

povinný zaplatiť jeho cenu na zobrazený účet Komory a použiť špeciálne vygenerovaný VS. V 
prípade neuvedenia VS nebude možné jeho platbu spárovať a systém mu nebude schopný 
vygenerovať prístupové údaje do otázky. 

8. Po uhradení platby získa záujemca vstup do ním zvolenej otázky na časovo limitované obdobie v 
trvaní 24 hodín a to nasledovne: 
a) v prípade úhrady prostredníctvom CardPay dostane v priebehu 10 minút email s prístupovými 

údajmi do zvolenej odpovede 
b) v prípade úhrady bankovým prevodom dostane záujemca email s prístupovými údajmi po 

pripísaní finančných prostriedkov na účet Komory (môže trvať cca 3 pracovné dni). 
9. Obsah odpovede na otázku v Poradni nie je právnou radou a ani ho nemožno považovať za 

poskytovanie právneho poradenstva, ale predstavuje len názor Komory na problematiku 
obsiahnutú v otázke. Za aplikovanie odpovede v rámci praxe osoby, ktorá sa bude riadiť 
stanoviskom v odpovede Komora nenesie žiadnu zodpovednosť. 

 
 
Ochrana	  osobných	  údajov	  (Čl.	  VII)	  
	  
1. Osoba, ktorá využíva služby poskytované prostredníctvom portálu medius.sk (predovšetkým 

záujemca o členstvo/člen/osoba, ktorá má záujem vstupu do Poradne/ záujemca o 
certifikáciu/reklamujúca osoba), pri ktorých sa vyžaduje spracovanie osobných údajov dáva 
Komore pre medicínske právo – MEDIUS, IČO: 42 097 321 so sídlom Mäsiarska 6, 040 01  
Košice, email: sekretariat(at)medius.sk súhlas na spracúvanie jej osobných údajov, ako aj 
osobitných kategórii jej osobných údajov. Táto osoba využitím služby zároveň: 
a) potvrdzuje, že bola poučená o tom, že prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sa 

osobné údaje spracúvajú je Komora  
b) vyhlasuje, že bola poučená o možnosti žiadať Komoru o vykonanie opravy chybne 

spracovaných osobných údajov, o možnosti žiadať likvidáciu svojich osobných údajov po 
využití služby, či skončení členstva v Komore, ako aj o tom, že má možnosť  žiadať o 
poskytnutie informácie o stave spracúvania jeho osobných údajov 

c) dáva Komore v zmysle zákona o elektronických komunikáciách súhlas na využitie jej 
kontaktných údajov pre účely informovania o aktivitách a ponukách Komory, či o aktivitách jej 
partnerských organizácii.  

2. Komora sa zaväzuje, že osobné údaje záujemcu o členstvo bude spracúvať v súlade so zákonom 
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov platnom znení a to len za účelom, za ktorým ich 
dotknutá osoba poskytla.  

3. Údaje z platieb prostredníctvom platobnej karty sa využívajú výhradne na spracovanie transakcie 
skrz zabezpečenú službu CardPay. Komora tieto údaje nespracúva. 
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Riešenie technických problémov – reklamácie (Čl.	  VIII) 
 
1. Každá osoba, ktorá využíva služby portálu má v prípade technických problémov, ktoré spôsobujú 

nesprávne fungovanie portálu, alebo neposkytnutie služby, za ktorú daná osoba zaplatila právo 
obrátiť sa na Komoru so žiadosťou o nápravu (ďalej ako „reklamácia“). 

2. Reklamácia sa podáva prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu: 
sekretariat(at)medius.sk a musí obsahovať: 
a) označenie reklamujúcej osoby v minimálnom rozsahu jej mena a priezviska, kontaktného 

emailu 
b) opis závady 
c) dátum, kedy k závade došlo 
d) vyjadrenie, ako by si reklamujúca osoba predstavovala vyriešenie závady. 

3. Komora sa zaväzuje, že reklamáciu, ktorá obsahuje údaje podľa vyššie uvedeného odseku 
vybaví bezodkladne po obdržaní emailu, najneskôr do 15 dní. 

4. O vybavení reklamácie bude reklamujúca osoba oboznámená emailom zaslaným na ňou určenú 
emailovú adresu. 

5. Na reklamácie, ktoré nespĺňajú náležitosti uvedené vyššie Komora nie je povinná prihliadať. 
 
 
Záverečné ustanovenia (Čl.	  IX) 
 
1. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť 15.06.2011 a účinnosť ich zverejnením na portály. 
 

 
 
 

Košice, 15.06.2011 
 


