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PODMIENKY POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V AMBLUANCII BELVEDENT 

1) Tieto podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulancii BELVEDENT (ďalej len „Podmienky“) stanovujú práva a povinnosti 

a zásady právneho vzťahu medzi Poskytovateľom a Pacientom, pričom sú súčasťou Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Pacientom (ďalej len „Dohoda“). 

2) Poskytovateľom je spoločnosť BELVEDENT s.r.o., Nad plážou 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 643 416, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 11041/S, telefón: 0948 120 887, email: recepcia@belvedent.sk, web: 

www.belvedent.sk (ďalej len „Poskytovateľ“). 

3) Pacientom je fyzická osoba, ktorej Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť (ďalej len „Pacient“). 

4) Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť za úhradu a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vo forme 

ambulantnej špecializovanej zubno-lekárskej starostlivosti v oblasti záchovnej stomatológie, protetickej stomatológie, estetickej 

stomatológie, dentoalveolárnej chirurgie, pedostomatológie, a dentálnej hygieny, na úrovni súčasného moderného lekárskeho poznania, 

v súlade s najlepšími záujmami zdravotného stavu Pacienta, ktoré sú Poskytovateľovi známe, v súlade s platnými právnymi predpismi 

a podmienkami stanovenými u Poskytovateľa. 

5) Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť ako: 

➢ jednotlivé (potrebné, nepravidelné, ojedinelé, akútne) výkony zdravotnej starostlivosti, 

➢ zdravotnú starostlivosť poskytovanú Pacientovi na základe liečebného plánu (liečebný plán), 

➢ dlhodobé poskytovanie zdravotnej starostlivosti Pacientovi,  

(ďalej len „druhy zdravotnej starostlivosti“). 

 

I. ORGANIZÁCIA POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI U POSKYTOVATEĽA 

1) Poskytovanie zdravotnej starostlivosti u Poskytovateľa sa začína vstupnou prehliadkou. Na základe vstupnej prehliadky Poskytovateľ 

vyhodnotí zdravotný stav ústnej dutiny Pacienta a určí druh zdravotnej starostlivosti pre Pacienta. 

2) Pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti Poskytovateľ poučí Pacienta, resp. ním určenú osobu alebo zákonného zástupcu o účele, 

povahe, následkoch a rizikách poskytnutia určeného druhu zdravotnej starostlivosti, ako aj o možnostiach voľby navrhovaných postupov 

(ak existujú) a o rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (poučenie). 

3) Termín poskytnutia zdravotnej starostlivosti určuje Poskytovateľ. Poskytovateľ môže určiť viacero termínov, z ktorých si Pacient môže 

vybrať jeden termín, ktorý mu vyhovuje. Poskytovateľ rezervuje Pacientovi termín poskytnutia zdravotnej starostlivosti v systéme 

Poskytovateľa, pričom takto stanovený termín je pre Pacienta záväzný, ak ďalej nie je uvedené inak. 

4) Ak je to možné, Poskytovateľ pri stanovení termínu oznámi Pacientovi predpokladaný čas trvania poskytnutia zdravotnej starostlivosti a 

druh poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Ak je to možné, Poskytovateľ pred každým poskytnutím zdravotnej starostlivosti oznámi 

Pacientovi odhadovanú cenu za poskytnutie zdravotnej starostlivosti. 

5) Pacientovi poskytuje zdravotnú starostlivosť zdravotnícky pracovník individuálne určený Poskytovateľom na základe povahy diagnózy 

Pacienta a potreby vykonania špecializovaného zdravotného výkonu u Pacienta. 

6) V prípade, ak sa objavia alebo nastanú nové skutočnosti, ktoré nebolo možné identifikovať na základe vstupného vyšetrenia, resp. ak sa 

tieto skutočnosti vyskytli v súvislosti s už poskytnutou zdravotnou starostlivosťou, Poskytovateľ oznámi Pacientovi potrebu zmeny 

rozsahu alebo druhu jednotlivých výkonov v rámci jednotlivých druhov zdravotnej starostlivosti.   

7) Poskytovateľ má právo odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti Pacientovi (ak nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť), najmä 

v prípadoch, ak:  

➢ Pacient má prejavy infekčného alebo vírusového ochorenia,  

➢ Pacient je pod vplyvom alkoholických alebo omamných látok,  

➢ Pacient sa v priestoroch ambulancie Poskytovateľa správa k personálu Poskytovateľa alebo iným osobám vulgárne, arogantne 

alebo inak konfliktne, 

➢ Pacient nezloží Poskytovateľovi zálohu na budúce výkony poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa čl. III bod 7, 

➢ Poskytovateľ zistí iné skutočnosti na strane Pacienta, ktoré Poskytovateľ vyhodnotí ako nevhodné alebo neprijateľné na poskytnutie 

zdravotnej starostlivosti v danom čase. 

8) Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť alebo preložiť stanovený termín poskytnutia zdravotnej starostlivosti, a to aj v prípade, že sa 

Pacient dostavil na stanovený termín, ak z objektívnych príčin Poskytovateľ nemôže poskytnúť zdravotnú starostlivosť v stanovenom 

termíne (najmä, ak sa predĺži čas poskytovania zdravotnej starostlivosti Pacientovi objednanému na predchádzajúci termín, v prípade 

výpadku elektrickej energie alebo inej poruchy v ambulancii Poskytovateľa, v prípade výpadku ošetrujúceho lekára Poskytovateľa, ktorý 

mal poskytnúť zdravotnú starostlivosť a pod.).  

9) V prípadoch uvedených v bode 7 a 8 Pacient nemá nárok na úhradu akejkoľvek škody, sankcie, náhrady ušlej mzdy a pod., s čím Pacient 

je oboznámený a súhlasí s tým. 

10) Odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti alebo nedostavenie sa Pacienta na stanovený termín alebo zrušenie stanoveného 

termínu Pacientom bez vážneho dôvodu, Poskytovateľ uvedie v zdravotnom zázname Pacienta, pričom tento zápis sa po skončení 

poskytovania zdravotnej starostlivosti u Poskytovateľa prenáša so zdravotným záznamom Pacienta k inému poskytovateľovi zdravotnej 

starostlivosti. 
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11) Pacient berie na vedomie, že v prípade potreby vykonania zákroku v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré sa v ambulancii 

Poskytovateľa nevykonávajú (napr. ortodoncia, implantológia), môže Poskytovateľ zabezpečiť poskytnutie takejto zdravotnej starostlivosti 

prostredníctvom iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V takom prípade Pacient uhrádza cenu za poskytnutie zdravotnej 

starostlivosti tomuto poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. 

12) Pacient je poučený, že vzhľadom na komplexné postupy stanovené Poskytovateľom pre najlepšie poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti Pacientovi, je vhodné a najmä v záujme Pacienta, aby Pacientovi bola poskytovaná zubno-lekárska starostlivosť 

jedným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Preto sa Poskytovateľ a Pacient dohodli, že Pacientovi bude počas trvania 

zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Pacientom poskytovaná zubno-lekárska starostlivosť iba Poskytovateľom. To 

neplatí, ak sa jedná o výnimočné prípady, akými sú (i) potreba vykonania zákroku, ktorý sa v ambulancii Poskytovateľa nevykonáva 

a Pacient absolvuje zákrok alebo výkon u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti odporúčaného Poskytovateľom alebo (ii) Pacient 

absolvuje ošetrenie Pacienta u zastupujúceho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v čase neordinovania Poskytovateľa alebo (iii) 

Pacient absolvuje ošetrenie na pohotovosti (LSPP). 

 

II. PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA 

1) Pacient má pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti právo (i) na ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej 

integrity, (ii) na informácie týkajúce sa zdravotného stavu jeho ústnej dutiny, (iii) na poučenie podľa čl. I. bod 2, odmietnuť poučenie od 

Poskytovateľa, o čom Poskytovateľ urobí písomný záznam, (iv) odmietnuť informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, 

o čom Poskytovateľ urobí písomný záznam, (v) na zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o 

skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom nie je Poskytovateľ zbavený 

tejto mlčanlivosti. 

2) Pacient sa zaväzuje: 

➢ v záujme efektívneho poskytovania zdravotnej starostlivosti dodržiavať stanovené termíny poskytnutia zdravotnej starostlivosti, 

➢ riadiť sa v priestoroch ambulancie Poskytovateľa pokynmi personálu Poskytovateľa, 

➢ v priestoroch ambulancie Poskytovateľa správať sa slušne a nekonfliktne, 

➢ pred každým poskytnutím zdravotnej starostlivosti pravdivo informovať Poskytovateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať 

vplyv na poskytnutie zdravotnej starostlivosti (anamnéza, infekčné alebo vírusové ochorenia, tehotenstvo, akútna nevoľnosť, resp. 

iná zmena zdravotného stavu) alebo vyvolať nepriaznivé následky v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, 

➢ dbať o hygienu svojej ústnej dutiny podľa pokynov a odporúčaní Poskytovateľa, 

➢ absolvovať preventívnu prehliadku minimálne raz ročne alebo podľa pokynov Poskytovateľa, 

➢ absolvovať dentálnu hygienu minimálne raz ročne alebo podľa pokynov Poskytovateľa, 

➢ dodržiavať liečebný postup navrhnutý Poskytovateľom, 

➢ dodržiavať primeranú osobnú hygienu, 

➢ informovať Poskytovateľa o každej zmene jeho osobných údajov najneskôr pri najbližšej návšteve ambulancie Poskytovateľa, 

➢ uhradiť Poskytovateľovi cenu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, 

➢ dodržiavať iné odporúčania a pokyny Poskytovateľa. 

 

III. ÚHRADA ZA POSKYTNUTIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 

1) Za poskytnutie zdravotnej starostlivosti Pacient uhrádza cenu stanovenú podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa. Poskytnutie 

zdravotnej starostlivosti nie je ani čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia, ak Poskytovateľ neurčí inak. Cenník 

Poskytovateľa je dostupný v ambulancii Poskytovateľa a na webovej stránke Poskytovateľa. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu 

cenníka. Poskytovateľ odporúča Pacientovi, aby sa pred každým poskytnutím zdravotnej starostlivosti oboznámil s cenníkom 

Poskytovateľa. 

2) Cena za poskytnutie zdravotnej starostlivosti sa stanovuje ako: 

➢ súčet cien jednotlivých poskytnutých výkonov uvedených v aktuálnom cenníku Poskytovateľa, 

➢ súčet cien jednotlivých poskytnutých výkonov a hodinovej sadzby uvedenej v aktuálnom cenníku Poskytovateľa ako sadzby za 

každú ďalšiu začatú štvrťhodinu nad rámec odhadovaného času trvania zákroku z dôvodu vzniku okolností, ktoré nebolo možné 

predvídať pred začatím poskytovania zdravotnej starostlivosti (najmä náročnosť, komplikácie, obtiažnosť zákroku a pod.). 

3) Pacient berie na vedomie, že cena za poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorú Pacient uhrádza, sa môže líšiť od odhadovanej ceny za 

poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ak bola Pacientovi oznámená, a to vzhľadom na to, že nie je možné vopred vždy úplne a 

s presnosťou predvídať a určiť všetky výkony, ktoré budú pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti vykonané, ani dĺžku trvania poskytnutia 

zdravotnej starostlivosti. 

4) Pacient berie na vedomie, že celková cena za poskytnutie zdravotnej starostlivosti sa môže zmeniť v závislosti od potreby zmeny rozsahu 

alebo druhu výkonov v rámci jednotlivých druhov zdravotnej starostlivosti, ak sa objavia alebo nastanú nové skutočnosti, ktoré nebolo 

možné identifikovať na základe vstupného vyšetrenia, resp. ak sa vyskytli v súvislosti s už poskytnutou zdravotnou starostlivosťou.  

5) Poskytovateľ je oprávnený účtovať Pacientovi aj iné poplatky, ktoré nie sú uvedené v cenníku Poskytovateľa, ale súvisia s poskytnutím 

zdravotnej starostlivosti Pacientovi. Jedná sa najmä o poplatky za opatrenia, ktoré Poskytovateľ musí vykonať v čase mimoriadnych 
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a nepredvídateľných situácií a ktoré Poskytovateľ musí vykonať na základe vydaných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo 

nariadení alebo ktoré musí vykonať z dôvodu zabezpečenia ochrany života a zdravia Pacienta nad rámec bežnej činnosti Poskytovateľa.  

6) Pacient uhrádza cenu za poskytnutie zdravotnej starostlivosti a poplatky bezprostredne po ich poskytnutí, ak Poskytovateľ neurčí inak.  

7) Pacient berie na vedomie, že Poskytovateľ môže požadovať od Pacienta úhradu zálohy na budúce výkony poskytovania zdravotnej 

starostlivosti až do výšky 100% odhadovanej ceny budúceho výkonu najmä, ak odhadovaná celková cena budúceho výkonu bude vo 

výške presahujúcej 300,- EUR alebo súčasťou výkonu majú byť výrobky alebo práce, ktoré Poskytovateľ zabezpečuje dodávateľsky 

(napr. protetika), alebo ak Pacient sa nedostavil na minimálne dva predchádzajúce termíny, stanovené pre Pacienta po dohode s ním. 

8) Pacient uhrádza platby v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu Poskytovateľa. Poskytovateľ si 

vyhradzuje v odôvodnených prípadoch právo určiť, že platby sa uhrádzajú len v hotovosti alebo len bezhotovostným prevodom. 

 

IV. ZÁRUKA 

1) Poskytovateľ poskytuje záruku na materiál a výrobky v rámci poskytnutej zdravotnej starostlivosti štandardne v trvaní 24 mesiacov od 

použitia materiálu alebo výrobku. V individuálnych prípadoch môže Poskytovateľ písomne poskytnúť dlhšiu záruku. Poskytovateľ 

poskytuje záruku na fixnú protetiku (korunka, mostík, fazeta, inlay, onlay, overlay) v trvaní 5 rokov od vykonania protetiky.  

2) Liečebný postup (výkon) pri ošetrení v ústnej dutine je ovplyvnený mnohými skutočnosťami, ako sú biologické vlastnosti zubov, kvalita 

slín, mikroflóra, úroveň ústnej hygieny, kvalita stravovania a celkový zdravotný stav pacienta. Preto sa na samotný výkon Poskytovateľa 

záruka nevzťahuje. 

3) Záruka sa nevzťahuje ani na nasledovné prípady: 

➢ použité materiály a výrobky po uplynutí záruky, 

➢ výplne (plomby) pri veľkých defektoch zubných tkanív, pri bruxizme alebo po upozornení zo strany Poskytovateľa na iné riešenie 

(korunkovou alebo inou náhradou), 

➢ kompozitné výplne (biele výplne) pri malhygiene ústnej dutiny, 

➢ výsledky poskytnutej zdravotnej starostlivosti spojené so zanedbaním nariadenej medikamentóznej liečby, 

➢ výsledky poskytnutej zdravotnej starostlivosti pri zamlčaní dôležitých aspektov zdravotného stavu, 

➢ komplikácie pri implantátoch pri malhygiene ústnej dutiny, 

➢ komplikácie po chirurgických výkonoch pri malhygiene ústnej dutiny alebo pri nedodržaní postextrakčného režimu, 

➢ dočasné a dlhodobo provizórne výplne defektov zubných tkanív, 

➢ dočasné fixácie fixných náhrad (koruniek a mostíkov), 

➢ zuby ošetrené koreňovou výplňou, na ktoré sa nezhotoví do 6 mesiacov nepriama protetická práca (korunka/overlay/mostík), 

➢ Pacient trpí ochorením, ktoré môže mať negatívny vplyv na stav chrupu (diabetes, epilepsia, bulímia, rakovina a pod.), 

➢ Pacient podstupuje liečbu, ktorá môže ovplyvňovať zhoršovanie chrupu (napr. cytostatická liečba a pod.) 

➢ na poškodenia spôsobené vlastným pričinením, treťou osobou, športom alebo inou činnosťou, úrazom, mechanickým poškodením, 

➢ v dôsledku zlej, nedostatočnej alebo nesprávnej ústnej hygieny. 

4) Záruka zaniká ak: 

➢ Pacient neabsolvuje pravidelnú preventívnu prehliadku alebo dentálnu hygienu v stanovených lehotách, ak Poskytovateľ 

nerozhodne inak, 

➢ sa bez predchádzajúceho písomného súhlasu vykonávali akékoľvek zásahy do vykonaných prác Poskytovateľa, ak Poskytovateľ 

nerozhodne inak (napr. Pacient sa dá ošetriť u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v rozpore s čl. I bod 12). 

5) Pacient je povinný uplatniť si reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení vady, na ktorú sa reklamácia vzťahuje. 

6) Oprávnenosť reklamácie posudzuje Poskytovateľ. Každá reklamácia sa posudzuje individuálne. Pri posúdení, či išlo skutočne o vadu 

materiálu alebo výrobku, sa prihliada aj na vplyv rôznych biologických faktorov a stav chrupu pacienta. 

7) Poskytovateľ vybaví reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.  

8) Pacient má v prípade oprávnenej reklamácie pri odstrániteľnej vade právo na (i) bezplatné odstránenie vady alebo (ii) výmenu 

reklamovaného materiálu alebo výrobku, ak tým Poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu materiálu alebo 

výrobku, na závažnosť vady alebo Poskytovateľovi to nespôsobí závažné ťažkosti.  

9) Ak sa vada vyskytne opakovane alebo sa jedná o väčší počet vád a materiál alebo výrobok nie je možné z týchto dôvodov riadne užívať, 

alebo v prípade neodstrániteľnej vady, Pacient má právo na (i) výmenu alebo (ii) na odstúpenie od Dohody.  

10) V prípade iných neodstrániteľných vád, ktoré nespôsobujú nemožnosť užívania, Pacient má právo na primeranú zľavu z ceny. Výšku 

zľavy z ceny určuje Poskytovateľ. V prípade poskytnutia zľavy nie je možné neskôr reklamovať materiál alebo výrobok pre vadu, za ktorú 

bola Pacientovi poskytnutá zľava. 

 

V. DOBA TRVANIA POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A JEJ UKONČENIE 

1) Poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa dojednáva na dobu neurčitú.  

2) Poskytovateľ a Pacient môžu ukončiť zmluvný vzťah písomnou dohodou k určenému dátumu. 

3) Pacient môže odstúpiť od Dohody a to aj bez uvedenia dôvodu. 

4) Poskytovateľ má právo odstúpiť od Dohody v prípade: 
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➢ prekročenia únosného pracovného zaťaženia Poskytovateľa, 

➢ ak osobný vzťah Poskytovateľa, resp. zdravotníckeho pracovníka Poskytovateľa k osobe, ktorej sa má zdravotná starostlivosť 

poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu, najmä v dôsledku porušenia 

dôvery, vzniku averzie, konfliktu, rozdielnosti názorov alebo nedorozumenia medzi Poskytovateľom, resp. zdravotníckym 

pracovníkom Poskytovateľa a Pacientom, ktoré môže nastať najmä v prípadoch, keď Pacient: 

• nesúhlasí s navrhovanými postupmi Poskytovateľa na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 

• nesúhlasí so zmenou v prípade potreby zmeny rozsahu alebo druhu jednotlivých výkonov v rámci jednotlivých druhov 

zdravotnej starostlivosti alebo so zmenou ceny v súvislosti s tým, 

• opakovane (aspoň 2 krát) nedodržal bez vážneho dôvodu alebo prekážky stanovený termín poskytnutia zdravotnej 

starostlivosti, 

• v priestoroch ambulancie Poskytovateľa sa správa k personálu Poskytovateľa alebo iným osobám vulgárne, arogantne alebo 

inak konfliktne, 

• sa na termín poskytnutia zdravotnej starostlivosti dostaví pod vplyvom alkoholických alebo omamných látok, 

• nedbá o hygienu svojej ústnej dutiny podľa pokynov a odporúčaní Poskytovateľa, 

• neabsolvuje preventívnu prehliadku alebo dentálnu hygienu v stanovených lehotách alebo určených Poskytovateľom, 

• nedodržiava liečebný postup navrhnutý Poskytovateľom, 

• absolvoval vyšetrenie alebo ošetrenie u iného poskytovateľa (zubno-lekárskej) zdravotnej starostlivosti v rozpore čl. I bod 12, 

• neuhradil Poskytovateľovi cenu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, 

• nedodržiava primeranú osobnú hygienu. 

5) Poskytovateľovi zanikne povinnosť poskytovať Pacientovi zdravotnú starostlivosť v prípade, ak Pacient odmietne alebo odvolá 

informovaný súhlas s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (neplatí v prípade neodkladnej zdravotnej starostlivosti). V prípade 

odmietnutia alebo odvolania informovaného súhlasu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa predchádzajúcej vety, má ktorákoľvek 

zmluvná strana právo odstúpiť od Dohody.  

6) Dohoda zaniká po doručení písomného odstúpenia od Dohody prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom 

mesiaci, v ktorom bolo písomné odstúpenie od Dohody doručené druhej strane. 

7) Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zaniká aj smrťou Pacienta alebo zánikom Poskytovateľa. 

 

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1) Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia v priestoroch ambulancie Poskytovateľa a na webovej stránke 

Poskytovateľa www.belvedent.sk. Podmienky sa pre Pacienta stávajú záväznými dňom uzatvorenia Dohody medzi Poskytovateľom 

a Pacientom. 

2) Poskytovateľ si vyhradzuje zmeniť Podmienky a informovať Pacienta o zmene a možnosti z tohto dôvodu odstúpiť od Dohody. Nové 

Podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia v priestoroch ambulancie Poskytovateľa a na webovej stránke Poskytovateľa 

www.belvedent.sk a účinnosť 30. dňom od ich zverejnenia. 

3) Pacient je oprávnený po oznámení o zmene Podmienok bezplatne odstúpiť s okamžitou platnosťou od Dohody. Ak Pacient predo dňom 

nadobudnutia účinnosti zmeny Podmienok nedoručí Poskytovateľovi odstúpenie od Dohody, nové Podmienky začnú pre Pacienta platiť 

dňom nadobudnutia ich účinnosti. Zmena Podmienok v prospech Pacienta nezakladá Pacientovi právo na odstúpenie od Dohody. 

 

 

Dátum zverejnenia:  

 

BELVEDENT s.r.o. 

MDDr. Andrej Reptiš – konateľ 

Poskytovateľ 
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