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Viera BILASOVÁ                           

Etika telesnosti v kontexte hľadania teoretických a metodologických východísk súčasnej 
bioetiky 

 
 Súčasná bioetika čelí dvom skupinám výziev, na ktoré v dôsledku krízy teoretických 
a metodologických východísk už nie je schopná efektívne odpovedať. Prvú skupinu tvoria problémy 
vyvolané súčasným stupňom rozvoja vedy, techniky, ekonomiky a politiky, ktoré  menia kvalitu 
ľudského života, ale aj života vôbec. S novou naliehavosťou sa otvárajú otázky týkajúce sa zachovania 
života  a smeru jeho ďalšej evolúcie, jeho etickej hodnoty, ľudskej telesnosti, ale predovšetkým 
zodpovednosti za morálny pokrok a jeho smerovanie v dnešnom svete. Druhú skupinu výziev tvoria 
otázky vyvolané globalizáciou, globálnym otepľovaním, globálnou ekologickou krízou 
a vyčerpávaním suroviných energetických a potravinových zdrojov. Všetky tradičné i nové otázky 
bioetiky dostávajú v podmienkach globalizácie kvalitatívne novú dimenziu. 
 Moderná bioetika pracovala s paradigmou etiky ľudskej telesnosti, ktorá sa formovala na 
teoretických a metodologických princípoch racionalizmu, empirizmu a dualizmu.  
Liberalizácia spoločnosti, rast individualizmu, subjektivizmu a vznik konzumnej spoločnosti 
s prevažujúcou hedonistickou morálkou kladie proti racionalistickému a univerzálnemu modelu etiky 
telesnosti  individualistické a pluralistické modely, v ktorých človek slobodne rozhoduje o svojom 
živote, sexuálnej orientácii, zdraví, spokojnosti i samotnej smrti. 
 Pred aplikovanými etikami vrátane bioetiky, ale aj pred inštitucionalizovanou a kodifikovanou 
etikou, stoja dve zásadné úlohy. Prvou úlohou je zabezpečiť etické minimum pri ochrane života i jeho 
ďalšieho vývoja,  a to pred zneužitím na nehumánne účely zo strany spoločnosti i svojvoľného 
konania jednotlivcov. Druhou úlohou je otvorený  a tolerantný diskurz s človekom ako mravným 
subjektom pri hľadaní takej rovnováhy v otázkach života a ľudskej telesnosti, ktorá by zabezpečovala 
nielen slobodu indivídua, ale zachovávala aj  integritu demokratickej spoločnosti v harmónii 
s prírodou, ako rozhodujúcej podmienky pre zachovanie života ako najvyššej etickej hodnoty. 
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Globálny obchod s ľudskými orgánmi 
 

Daný príspevok je krátkou analýzou na problematiku globálneho obchodu s ľudskými 
orgánmi ako „transplatačného turizmu“. Príspevok informuje o spôsobe získavania ľudských orgánov 
v jednotlivých krajinách sveta, kde tento čierny trh najviac prosperuje. Ďalej rieši prevenciu, 
porušovanie základných práv človeka, jeho dôstojnosť a zásah do jeho integrity a celistvosti, 
poukazuje aj na motiváciu. Príspevok hlavný dôraz kladie aj na morálne a etické stanovisko 
a vyjadrenie Pápežskeho úradu. Obsahuje aj vyjadrenie europoslankyne Europského parlamentu Edit 
Bauer a podáva aj jednotlivé príklady k danej téme. 
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