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Udržateľný etický manažment spoločnosti OBGYN, s.r.o vo svojej každodennej praxi funguje na základe 
čiastkových cieľov udržateľného rozvoja, predovšetkým: 3 Kvalita zdravia a života; 4 Kvalitné vzdelávanie; 
8 Dôstojná práca a ekonomický rast; 10 Zníženie nerovností; 11 Udržateľné mestá a komunity;  16 Mier, 
spravodlivosť a silné inštitúcie a 17 Partnerstvá za ciele a používa nasledovné nástroje: 
  
 
Etický kódex 
Etický kódex v spoločnosti OBGYN, s.r.o tvorí základ pre správne fungujúci etický program spoločnosti a 
je neoddeliteľnou súčasťou etického podnikania v zdravotníctve. Predstavuje súbor etických požiadaviek, 
ktorých dodržiavaním sa riadi každý interný a externý spolupracujúci subjekt (stakeholder). 
 
 
Komisia pre etiku 
V prípade potreby riešenia etických konfliktov (interného a externého charakteru) je v spoločnosti OBGYN, 
s.r.o zriadený tento kolektívny orgán. Komisia je zložená z vedenia spoločnosti, zástupcov zamestnancov 
a pacientov. Zabezpečuje dodržiavanie a aktualizáciu etického kódexu, a tiež má na starosti kontrolu 
dodržiavania požiadaviek kladených na všetky interné a externé spolupracujúce subjekty (stakeholderov). 
 
Etické okrúhle stoly 
V spoločnosti OBGYN, s.r.o sa vedenie snaží vytvoriť demokratickú a prosociálnu atmosféru na pracovisku 
v prospech zamestnancov a pacientov. Práve nástroj okrúhlych stolov umožňuje vhodný spôsob 
vyjadrenia požiadaviek na zamestnancov a potrebu ich dodržiavania, a zároveň vytvára priestor na 
konštruktívne riešenie problémov a toleranciu. Pravidelne je spojený so seminárom o etike. 
 
Seminár o etike 
Vzdelávanie v oblasti etiky sa uskutočňuje pravidelne, minimálne raz ročne, spoločne pre zamestnancov 
aj pre manažment. Cieľom je dosiahnuť, aby bola na pracovisku zabezpečená morálna zodpovednosť. Na 
strane manažmentu to znamená hlavne poznanie etických chýb a preventívne predchádzanie ich výskytu 
v prospech všetkých interných a externých spolupracujúcich subjektov (stakeholderov). 
 
Hotline (Horúca linka) 
V spoločnosti OBGYN, s.r.o plní horúca linka hotline@obgyn.sk funkciu v zmysle ochrany a podpory 
kritickej lojality interných a externých spolupracujúcich subjektov (stakeholderov). Zamestnanci sa môžu 
v prípade akýchkoľvek nejasností, etických dilem a konfliktov obrátiť na etickú komisiu. Pre pacientov 
a ďalšie externé subjekty zas slúžia na zdôrazňovanie etických vzťahov s verejnosťou. 
 
Etické bilancovanie 
Bilancovanie formou reportu o etickom podnikaní a následnom formou stakeholderského fóra z pohľadu 
etiky každoročne prináša pohľad na dôsledky udržateľného etického manažmentu v OBGYN, s.r.o. 
Spoločnosť sa koncom roka zameriava na spoločensky pozitívne aj negatívne dôsledky, ktoré vznikli na 
základe aplikácie morálky v každodennej zdravotníckej praxi spoločnosti OBGYN, s.r.o. s externými 
stakeholdermi (pacientmi, dodávateľmi, spolupracujúcimi nemocnicami, ....). 
 

        


