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Ondrej ŠTEFAŇAK 
The Influence of Religiosity in Bioethical Attitudes of Youth (on the Example of the 
Diocese of Spiš) 

 
In reflections about bioethical questions is important also sociological point of view. 

Empirical sociology describes and explains attitudes of people towards moral norms that are 
connected with the value of life, especially human life. This sociological paper considers the attitudes 
of young people to two moral norms that protect life (prohibition of abortion and euthanasia). 
Consideration is given especially to the differences between groups of young people with various 
religious characteristics – for example a level of faith, a participation in Holy Mass, praying and so on. 
This sociological paper is based mainly on the results of empirical research that was carried out in 
November 2006. 
          
 
Adriana ŠVIRKOVÁ                                                                                           
Aktuálne otázky génových technológií v optike bioetiky 
 

Pred súčasnú generáciu sú postavené mnohé úlohy, s ktorými sa musí vysporiadať. Dnešná 
doba totiž priniesla viaceré výdobytky, ktorých dopady majú nejasnú perspektívu pre ľudstvo. Pokrok 
biovied, zvlášť génových technológií nás núti otvárať a riešiť nové otázky, ktoré sa dotýkajú  podstaty 
človeka,  jeho prirodzenosti a telesnosti. Zvlášť aktuálnymi sa stávajú tie oblasti skúmania, v ktorých 
morálne dimenzie nadobúdajú nový rozmer a stávajú sa aktuálnym a pozitívnym fenoménom, keďže 
rastie dopyt po morálnych usmerneniach v jednotlivých sférach spoločenského života. Sféra morálky 
rieši aj novovzniknuté problémy, ktoré sa vyskytli na pozadí možností génových technológií, pretože 
tie môžu ovplyvňovať vývin človeka a to nie len v biologickom slova zmysle, ale aj v obrazoch jeho 
sebachápania a sebapoznania. V konkrétnej podobe ide napríklad o predimlantačnú diagnostiku (PID) 
s terapeutickým úmyslom a eugeniku, ktorá už prekračuje túto hranicu. Je eugenika nutná 
a nevyhnutná pre ľudstvo? Aké klady a zápory v sebe obnáša PID ako aj eugenika? Čo je 
najpodstatnejším motívom tejto „staro-novej“ myšlienky údajného „šľachtenia ľudí?“ To sú otázky , 
ktoré sa snaží bioetika zodpovedať a to predovšetkým v úzkej spolupráci s ostatnými vednými 
odbormi, ktoré svojím informačným potenciálom prispievajú k objasňovaniu daných skutočností. Ich 
poznanie napomáha rozpoznávaniu hraníc dobra a zla, na základe čoho môže vymedziť bioetika svoje 
normatívy regulujúce tie potenciálne sily, ktoré vedú k rozvinutiu nielen človeka ako indivídua, ale 
ľudstvo ako celok, ktorého konanie by sa malo približovať k napĺňaniu hodnôt a všeľudských dobier.  
Jedným zo základných problémov súčasnej teórie i praxe je hľadanie metodologických  východísk pre 
objasňovanie ľudskej prirodzenosti, ku ktorej sa vzťahuje množstvo koncepcií a náhľadov, čo sťažuje 
jej  objasňovanie.  
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Reflexie budúcich lekárov nad vzťahom lekár – pacient 
 

Medicínska etika a bioetika je definovaná ako konanie dobra pre človeka so špecifickým 
zreteľom na ochranu jeho života a zdravia. Autorky vo svojom príspevku prezentujú jeden 
z metodických spôsobov pregraduálnej výučby medicínskej etiky a bioetiky na Lekárskej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave, ktorým je feedback v písomnej forme zo strany študenta 
ohľadom vnímania problematiky vzťahu lekár-pacient, resp. najbližší príbuzní pacienta. Autorky 
analyzujú aktuálne výpovede poslucháčov študijného odboru všeobecného lekárstva zo zimného 
semestra akademického roku 2008/2009, sústredené práve na tento citlivý problém súčasného 
slovenského zdravotníctva. 
 
             


