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Inocent-Mária V. SZANISZLÓ                                                                           
OP/ Michal Kuľha                                                                                                
Liečba Singerom? Niekoľko poznámok k znovuobjaveniu Singerovej teórie druhizmu 

 
V poslednej dobe sa aj v našej slovenskej spoločnosti pomaly ale iste prejavujú tendencie 

záujmu o problematiku ochrany ľudského života a potreba zaujatia vzťahu k stále (zatiaľ len 
laboratórnej) dostupnejšej manipulácii so zárodkami ľudského života, ktorá v mene liečby niektorých 
ťažko liečiteľných chorôb, prípadne ľahšej možnosti ďalšieho odovzdávania ľudského života hľadá 
spôsoby obhajoby týchto novoobjavených biologicko-technických procesov, často však ešte 
reziduálne vedených v mene svetlých zajtrajškov ľudstva. 

K tejto tematike sa po dosť dlhej dobe čakania (posledný dokument Donum Vitae bol 
zverejnený pred viac ako 21 rokmi v roku 1987 a vtedy z katolíckej strany na Slovensku sotva 
schopný uvedenia do verejnej diskusie) vyjadrila aj Kongregácia pre náuku Viery katolíckej Cirkvi, 
ktorá v adventnom čase roku 2008 zverejnila nový bioetický dokument ako tzv. pokračovanie Donum 
Vitae. Tento dokument nesie názov Dignitas Personae. O niektorých otázkach bioetiky. Pokúsime sa 
v tejto štúdii uviesť aj jeho najdôležitejšie myšlienky. 

Aj v slovenskej dennej tlači prebieha dosť častá diskusia k danej problematike, čo treba 
považovať za jednoznačne pozitívny krok. V odbornej tlači, na filozofickej úrovni v periodiku 
Filozofia, prebieha už dlhšiu dobu vedecko-argumentačná diskusia medzi Petrom Volekom 
z Filozofickej fakulty Katolíckej Univerzity v Ružomberku a Petrom Sýkorom z Filozofickej fakulty 
Univerzity Cyrila a Metóda v Trnave na tému ochrany ľudskej zygoty1 

Radi by sme niekoľkými poznámkami prispeli do tejto filozofickej diskusie a takto rozšírili 
z našeho aj filozoficko-teologicko-etického stanoviska obzory danej problematiky. Kedže druhé kolo 
tejto diskusie prebieha práve v znamení utilitaristov 70-tich a 80-tich rokov 20. storočia, pokúsime sa 
trochu pozrieť práve na túto Sýkorovu argumentáciu, ktorá by podľa nášho názoru mohla obohatiť aj 
túto diskusiu. 
 
 
Ondrej ŠTEFAŇAK                                                                                             
Vplyv religiozity na bioetické postoje mládeže (na príklade Spišskej diecézy) 

 
V reflexii o bioetických otázkach by nemal chýbať ani pohľad empirickej sociológie, ktorá 

opisuje a vysvetľuje postoje ľudí k morálnym normám, zviazaným s hodnotou života, najmä ľudského. 
Prezentovaná sociologická štúdia predstavuje postoje súčasnej mládeže k dvom morálnym normám, 
ktoré stoja na stráži ľudského života: zákaz interupcie a eutanázie. Zaoberá sa predovšetkým 
odlišnosťami medzi jednotlivými skupinami mládeže vzhľadom na rôzne ukazovatele náboženského 
života – napr. deklarácia stupňa náboženskej viery, pravidelnosť účasti na bohoslužbách, pravidelnosť 
modlitby, prežívanie sacrum v každodennom živote a pod. Príspevok spočíva najmä na výsledkoch 
vlastného empirického výskumu z novembra roku 2006.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Peter Sýkora: Prečo život každej ľudskej zygoty netreba bezpodmienečne chrániť? In: Filozofia 63 (2008) č. 9 
s. 804-816. 


