
 

 

  
98 

BIOETIKA, ETIKA A MEDICÍNA 

 
BOHUMIL ZACHAR 

Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešov 

 

Abstrakt: Bioethics is a discipline that formation start as response to new problems related 

to ethical decision-making in new situations of human life in today's world. In that is possible 

to see connection of several scientific disciplines. As it is clear from the title it is the ethics 

view of the value of human behavior. It creates standards based on inside values. Todays 

situation of life is characterized by political and economic criteria, when an important factor 

is success and profit for any cost. As if inside value does not exist, or people did not 

recognize it and ignored it. Without inside value, life is empty, unfulfilled, unenriching, and 

thereby meaning of human life disappear. Therefore bioethics solve a numerous of issues 

relating to the examination of life and human decision making in various life situations. 
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       Úvod  

       Bioetika je „mladá“ vedná disciplína, ktorej vznik a vývoj podnietili vedecko-

technické výdobytky a prudký rozvoj biotechnológií. Môžeme konštatovať, že táto vedecká 

disciplína zaznamenala veľký „boom“ hneď po svojom vzniku. O období jej vzniku a jej 

zakladateľovi sa ešte zmienime neskôr. Jej vznik podnietili otázky spojené so životom a 

zdravím človeka, ktoré sa vynárali v súvislosti s rozhodovaním ľudí vo vážnych situáciách 

života. Ich dopad má vplyv nielen na kvalitu života a zdravie človeka,ale aj na to čo pre 

existenciu človeka – jeho nesmrteľnej duše prinášajú tieto rozhodnutia v eschatologickom 

rozmere. Sú to reálne fakty 

 

Základné pojmy a vývoj od medicíny k bioetike 

       Prvá otázka, ktorá sa natíska, keď sa v komunikácii vyskytne výraz bioetika, je: Čo je 

to bioetika? Tento termín je pomerne „mladý“, ktorý koncom minulého storočia a to v roku 

1970, zaviedol Van Rensselaer Potter (1911 - 2001). Tento termín sa skladá z dvoch slov bíos 
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a éthos, ktoré pochádzajú z gréčtiny a ich význam sa stal základom pre vznik nového 

odborného termínu bioetika.
1
 

       Termín bíos– život - sa spomínal ako dejinný, zachytával dejiny jestvovania ľudského 

bytia v súvislostiach spojených s existenciou človeka, s ľudským bytím, označujúcim sa ako 

rozumové bytie, ktoré má vedomie a pamäť.
2
Z uvedeného vyplýva, že sa jedná o všeobecný, 

každodenný ľudský život, jeho dynamickú kontinuitu v čase, ktorý si vyžaduje svoje pravidlá 

a normy. 

Termín éthos – mrav, mravný základ jednania, obyčaj – od slova étos sa odvodzuje 

pojem etika, a ešte etiológia, čo znamená náuku o chovaní respektíve správaní. Étos znamená 

aj ideálny celok princípov, ktorými sa ľudia v spoločnosti majú riadiť vo svojom slobodnom 

a zodpovednom rozhodovaní.
3
 

       Etika a kresťanská morálka sa venujú problematike ľudských skutkov, ich hodnotením. 

Etika skúma vzťah ľudských činov vo vzťahu k prirodzenému cieľu, vo svetle prirodzeného 

rozumu. Nazývame ju prirodzenou morálkou. Kresťanská morálka sa líši od etiky ako 

filozofickej disciplíny tým, že skúma a hodnotí ľudské skutky vo vzťahu k nadprirodzenému 

teda poslednému cieľu, ktorým je spása, vo svetle nadprirodzeného zjavenia - rozum 

osvietený vierou.
4
 

       Z uvedeného si môžeme odvodiť, že bioetika je vedecká disciplína zaoberajúca sa 

etikou ľudského života, kde v doslovnom preklade ide o etiku  života. Je to veda, ktorá sa 

zaoberá ľudským správaním a konaním, v oblasti života a zdravia, ktoré podrobuje etickému 

hodnoteniu z hľadiska morálnych princípov a hodnôt.
5
 Aby to nebolo úplne všeobecné, tak 

dodajme, že bioetika je disciplínou skúmajúcou konanie alebo skutky, ktoré súvisia s 

ľudským životom a zdravím, a to od počatia, v jeho priebehu až po smrť. 

       Po stručnom zodpovedaní prvej otázky, rovnako naliehavo sa pýtame prečo bioetika? 

Bioetika je odpoveďou na narastajúce množstvo problémov, ktoré sa stále frekventovanejšie 

objavujú v spojení s kontinuálne sa rozvíjajúcim a rýchle napredujúcim vedeckým pokrokom 

v biológii, biotechnológiách, medicíne, biomedicínskom výskume, genetickom inžinierstve, 

technickým rozvojom v klinickej praxi a podobne. Mnohokrát ide o veľmi závažné morálne 

rozhodnutia, ktoré si žiadajú hlbšiu analýzu, pretože sa tieto otázky týkajú človeka ako 

                                                 

1
Porov. Ondok, J. P.Bioetika, biotechnológie a biomedicína. Praha: Triton, 2005. s. 11. 

2
PETRO, M.: Aktuálne bioetické problémy v učení katolíckej cirkvi. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej 

univerzity, 2013. s 55. 
3
<https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%89tos> (20.04.2015) 

4
Porov. PRIBULA, M.: Úvod do teológie. Prešov : PRO COMMUNIO, o. z., 2006. s. 98. 

5
Porov. LUCAS, R. L.: Bioetika pre všetkých. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2010. s. 5. 
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pacienta, jeho dôstojnosti ako osoby, ako subjektu aj objektu poznania a pri tomto uvažovaní 

ešte musíme zahrnúť do tohto procesu lekára aj vedca. Pre ľudstvo tretieho tisícročia to nie je 

celkom známa, ale ani neznáma problematika s ktorou nemá veľa skúsenosti a na riešenie 

dilem z tejto oblasti nie je pripravené. 

Posledné dekády druhého milénia urýchľujú aplikáciu výsledkov rozvinutého výskumu a s 

tým sú spojené aj nové otázniky. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia rozvíjajúca sa 

bioetika riešila hlavne otázky spojené s ochranou života a zdravia v hraničných situáciách 

najmä vtedy, keď bolo bezprostredne ohrozené zdravie, alebo priamo život človeka. Tieto 

riešenia sa zameriavali na to, aby bola zachovaná dôstojnosť ľudskej osoby v každej situácii. 

V čase zväčšujúceho sa blahobytu začalo narastať pohodlie, túžba po luxuse, technickými 

prostriedkami sa znižovala námaha aj pri domácich prácach a ženy už nechceli prijímať nový 

život bez výhrad. Začali sa množiť sterilizácie, propagácia antikoncepcie, a zároveň začal 

bezprecedentný nárast umelých potratov. To prakticky potvrdilo odôvodnenosť vzniku 

vedeckej medziodvetvovej disciplíny nazývanej bioetika, ktorú môžeme zaradiť do kategórie 

aplikovaných etík. Jej úlohou je určiť normy a ich aplikáciu v rozličných oblastiach života. 

Skúmať napríklad konkrétne úkony aj výkony v lekárskej praxi, vo vede a výskume, najmä 

biologickom výskume, biotechnológiách, génovom inžinierstve a ďalších, za účelom 

poskytnúť respektíve sprostredkovať, etický pohľad na daný problém, z perspektívy 

mravných hodnôt a princípov, aby systematicky formulovala ich etické hodnotenie a určila 

hranice, za ktoré by experimenty a manipulácie s ľudským životom a jeho smrťou nemali 

vstúpiť.
6
 

       Ak chceme uvažovať o počiatkoch bioetiky, nemôžeme obísť vznik cielenej 

starostlivosti o chorých, ktorej korene siahajú až do piateho storočia pred Kristom. V tom 

čase žil človek s ktorým sa spája zrod lekárskej vedy, ktorú v súčasnosti nazývame medicína. 

V tom období sa datuje aj vznik základných noriem a princípov správania sa lekára 

profesionála, teda lekárskej etiky. Ich zrod je spojený s meno je Hippokrates (460 – 380 pred 

Kr.), a preto ho nazývajú aj otcom medicíny. Vzťah lekár – pacient si vyžaduje špecifický 

prístup a musí spĺňať určité kritériá, aby sa zabránilo nielen zneužitiu profesie, ale 

aj zabezpečila primeraná starostlivosť a dostatočná ochrana zdravia i života pacienta. Už 

vtedy pred 2,5 tisíc rokmi predpokladal, že vedomosť, poznanie a technické možnosti budú 

človeka zvádzať a stále viac pokúšať k ich zneužitiu. Dnes v čase obrovského vedecko-

                                                 

6
Porov. Habermas, J. : Budoucnost lidské přirozenosti: Na ceste k liberálni eugenice? Praha: 2003. Filozofia,  

s. 21-22. 
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technického pokroku, keďsa vytrácajú základné normy ľudského správania, ktoré boli po 

stáročia posvätné a mnohým vedcom nezáleží na etike a už vôbec nie na dôsledkoch 

ľudského bádania, o to viac prekvapuje jeho pragmatický prístup, ktorý moderného a 

vzdelaného človeka prinúti s uznaním priznať, aký naozaj je potrebný jeho kódex aj 

v súčasnosti. Potvrdzuje to aj krátkozrakosť súčasných vedcov, čerpajúcich z poznatkov 

a bádaní predošlých generácií, vedcov, lekárov, biológov, prírodovedcov a mnohých. Dnešní 

vedeckí bádatelia sa sústreďujú hlavne na to, čo im umožňuje a ponúka súčasná vyspelá 

technika a neberú ohľad na človeka, jeho existenciu ako osoby, jeho bytostnú 

podstatu, nepredvídateľné možné dopady ich vedeckého bádania na jednotlivca, ako aj 

budúcu existenciu ľudstva. Hippokrates pochopil, že život človeka je najväčšia ničím 

nenahraditeľná hodnota, preto musí byť chránený v celej integrite, jedinečnosti a 

neopakovateľnosti ľudskej osoby. Predpokladajúc pokušenie lekára svoje poznanie 

a vedomosti zneužiť proti životu, zostavil prísahu dobrého lekára.
7
 Normy a princípy 

profesionálnych postojov aj konania lekára, ktoré sformuloval sa stali základným princípom 

lekárskej etiky, ktoré neodrážajú len špecifiká vtedajšej historickej doby, ale ich obsahová 

náplň v profesionálnom kontexte lekárskeho povolania je univerzálna a nezávislá na dobe, 

čase ani mieste výkonu povolania. Ukazuje sa, že nestrácajú svoj význam, ale naopak , svoju 

aktuálnosť potvrdzujú aj dnes, najmä ak si uvedomíme uzákonenie interrupcie, eutanázie 

a existenciu iných právnych noriem namierených proti životu v čoraz väčšom počte krajín po 

celom svete. Kultúrne–historický kontext hippokratovského princípu neškodiť a chrániť, 

milovať a pomáhať, konať v prospech maximálne možného dobra človeka, by sa v profesijnej 

lekárskej etike mal vyžadovať ako základné kritérium pre voľbu lekárskeho povolania. 

Zároveň by sa mal stať alfou a omegou lekárskeho stavu, ako elementárna profesijná garancia 

pre spoločnosť aj jednotlivca, ktorý lekárovi zveruje svoje zdravie, niekedy aj život a tým aj 

svoju budúcnosť v zmysle kvality života. Takto nejako by sa mohla sformulovať základná 

podmienka etablovania profesionálnej cti lekára, ktorá by sa zároveň stala podmienkou 

vyjadrenia dôvery a uznania spoločnosťou, vyjadrenej spoločenskou mienkou.
8
 

       Rozvíjajúce sa kresťanstvo, ktoré v štvrtom storočí dostalo slobodu prinieslo v kontexte 

dnešnej bioetiky autentické prvky, a to najmä posvätnosť hodnoty života každého človeka, 

pretože bol stvorený na obraz Boží a prikázanie lásky k blížnemu. Obzvlášť veľkú pozornosť 

                                                 

7
Porov. Jakub, P.: Antikoncepcia z etického hľadiska. Krakov: Pápežská teologická akadémia v Krakove, 2003. 

s. 63. 
8
Porov. MUNZAROVÁ, M.: Zdravotnícka etika od A do Z. Praha: Grada, 2005. s. 20-21.  

Matochová, S.:Etika a právo v kontextu lékařské etiky.  Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2009.   

s. 51. 
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si každý človek zaslúži, keď sa ocitne v núdzi a potrebuje pomoc. Tak ako to opísal vo 

svojom podobenstve o milosrdnom samaritánovi Ježiš Kristus (porov.Lk10, 30-37).Skutkami 

ktoré konal, keď uzdravoval chorých nám dal aj osobný príklad. Najväčší záujem prejavoval 

práve o chudobných, núdznych, slabých, siroty a vdovy, on sám bol lekárom nielen tela ale aj 

duše. Príklad dáva aj v znášaní utrpenia, ako zástupnej obety z lásky k ľuďom, utrpenie ktoré 

sa každému človekovi prijíma veľmi ťažko a ešte ťažšie je v ňom nájsť jeho zmysel. Takéto 

učenie kresťanského étosu sprevádza náuku apoštolov, cirkevných otcov, pápežov a celej 

cirkevnej tradície. Z mnohých spomeňme dielo Summa Theologiae, ktorá sa vyníma nad 

ostatnými a jej  autorom je Tomáš Akvinský (1221 až 1274). Špeciálna etika obsiahnutá v 

tomto diele je usporiadaná podľa Aristotelovej (384 až 322 pred Kristom) schémy čností. 

Spomeňme ešte v týchto súvislostiach aj Alfonza Máriu Liguori (1696 až 1787), ktorý sa z 

pastoračných dôvodov venoval morálnej tematike v oblasti zdravotníctva. Používal najnovšie 

medicínsko-vedné poznatky aj pri písaní o manželstve, krste, starosti o chorých a 

zomierajúcich aj o aborte.
9
 

       Otázkami, ktoré rieši dnešná bioetika sa zaoberali už príslušníci starovekej filozofie, jej 

vznik by sa dal vložiť niekde do druhej polovice minulého storočia, keď v šesťdesiatych 

rokoch priniesol rozmach techniky a nových technológií, do tohto času patria aj nové úspechy 

v rozvoji medicíny, keď v oblasti transplantácie orgánov, antikoncepcie, interrupcie a v 

prenatálnej diagnostike, bol zaznamenaný významný pokrok. Ľudstvo tak získavalo do rúk 

moc nad životom a smrťou jedinca. 

Neexistuje definícia bioetiky, ktorá by bola všeobecne prijatá. Tá, ktorá zdá sa najviac 

približuje skutočnému obsahu bioetiky, pochádza od poľského autora Tadeusza Ślipka. 

„Bioetika predstavuje tú časť špeciálnej filozofickej etiky, ktorá má určovať morálne 

dôležité hodnotenia a normy v oblasti ľudských činov (aktov), súvisiacich so vstupom človeka 

do hraničných situácií, týkajúcich sa počiatku života, jeho trvania a smrti.“,
10

 

Na začiatku je potrebné venovať sa komplexným otázkam základov bioetiky. V. R. Potter, 

ktorý je považovaný za zakladateľa bioetiky, ju definoval ako aplikovanú biológiu. Išlo o to, 

aby konaním ľudí sa smerovalo úsilie k lepšiemu životu človeka, tak aby zlepšovalo jeho 

kvalitu.
11

 

                                                 

9
Porov. FAGGIONI, M. P.: Život v našich rukách. Manuál teologickej bioetiky. Špišská Kapitula : Tlačiareň 

Kežmarok GG, s.r.o., 2012. s. 26-28. 
10

Ślipko, T. : Hranice života: dilemy súčasnej bioetiky. Bratislava : Dobrá kniha,1998. s.16. 
11

Porov. KOVAľOVÁ, D.: Aplikované etiky II. Bioetika a medicínska etika. Banská Bystrica: Univerzita Mateja  

Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2004. s. 25. 
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       V mnohých krajinách, ako sú Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Dánsko, Poľsko, a v 

iných európskych krajinách, sa pojem bioetika a medicínska etika často zamieňal. Dôvodom 

môže byť prvotné zavedenie akademickej medicínskej etiky do európskej medicíny. 

Napomohlo tomu inštitucionalizovanie pojmu medicínska etika, čo v ďalšom štádiu sa 

rozšírilo na pojem biomedicínska etika. Potreba ich diferencovať je zjavná, pretože bioetika 

je oveľa širší pojem ako biomedicínska etika, alebo medicínska etika.
12

 

„Bioetika sa dnes najčastejšie definuje ako vedecká disciplína, ktorá študuje etické 

problémy spojené s činnosťou človeka (jednotlivca i ľudských spoločenstiev) v oblasti 

medicíny, zdravotníctva a celej živej prírody. Ide najmä o nové etické otázky, ktoré prináša 

explozívny nárast vedeckých poznatkov a ich praktická aplikácia v mnohých oblastiach 

života, práce a životného prostredia súčasného človeka.“
13

 

 

Problematika bioetiky  

Jadro bioetiky tvorí problematika ľudského života, pretože skúma konanie v oblasti 

ľudského života a zdravia človeka. Je to normatívna, nie technická veda. Skúma 

biomedicínske zásahy do ľudského života z etického hľadiska. Jej podstatnou časťou je 

medicínska etika. Venuje sa okruhu bioetických problematík ako sú interrupcie, asistovaná 

reprodukcia, prenatálne genetické testy, eugenika, prenatálna medicína, reprodukčné a 

terapeutické klonovanie, eutanázia, lekársky výskum na ľuďoch, výskum embryonálnych 

kmeňových buniek, génové inžinierstvo, predlžovanie života pacienta a otázky spojené s 

kvalitou jeho života, problematika konca života a zomierania, neobchádza ani problematiku 

spravodlivej distribúcie zdravotníckej starostlivosti, a podobne. Patria tu aj otázky spojené s 

geneticky modifikovanými organizmami a potravinami, ich vplyv na zdravie ľudí a životné 

prostredie ako také. V neposlednom rade rozoberá aj otázky spojené s genetickým 

testovaním, ovplyvňovaním genetickej informácie, jej pozmeňovaním a možnosťou ich 

zneužitia.
14

 

       Bioetika je vedecká a filozofická disciplína, ktorá zdôrazňuje kvalitu života s ohľadom  

na prežitie človeka na Zemi. Využíva biologické a ekologické poznanie, ktoré sa týka života 

všetkých živých bytostí žijúcich na Zemi. Hľadá nový vzťah človeka a prírody, aby nedošlo k 

                                                 

12
 Porov. NEMČEKOVÁ, M., ŽIAKOVÁ, K., MIŠTUNA, D.: Práva pacientov. Filozofická reflexia a  

zdravotnícka prax. Bratislava: Iris, 2000. s 23-24.  
13

 GLASA, J. Niekoľko pohľadov na súčasnú severoamerickú bioetiku. In: Medicínska etika a bioetika, No-3-4. 

Bratislava: Nadácia Ústav medicínskej etiky, 2000. ISSN 1335-0560. <http://www.bioethics.sk/files/journal/ 

2000-12.pdf> (23.03.2015) 
14

Porov. FAGGIONI, M. P.: Život v našich rukách. Manuál teologickej bioetiky. Spišská Kapitula : Tlačiareň 

Kežmarok GG, s.r.o., 2012, s. 37-38. 
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zničeniu podmienok pre život nielen ľudí, ale i zvierat, rastlín, a tak dospieva k určovaniu 

noriem, pravidiel a princípov pre ich dobrý život. Dobré vzťahy nemožno pestovať len vo 

vzťahu človeka k človeku, ale treba ich pestovať aj k celku živej prírody, a teda dbať na 

práva všetkých živých bytostí. Bioetika v širšom ponímaní zahŕňa aj lekársku a zdravotnícku 

etiku aj environmentálnu etiku. V ostatne menovanej ide predovšetkým o vzťah k prírode, 

úctu k živému a neživému, pretože postoj človeka k životnému prostrediu sa týka aj jeho 

vlastného života. Bioetika predstavuje tú časť filozofickej etiky, ktorej úlohou je určiť 

morálne dôležité hodnotenia a normy v oblasti ľudských činov, súvisiacich s postupom 

človeka v hraničných situáciách ľudského života, týkajúcich počiatku biologického života, 

jeho trvania a konca, teda smrti. Nové vedecké objavy na poli medicíny či genetiky posúvajú 

ľudstvo vpred vo vedomostiach a poznaní. Prinášajú tak aj nové etické otázky, na ktoré nie je 

vždy jednoduché dať odpoveď. Bioetika sa tak stáva čoraz dôležitejšou, pretože hľadá 

odpovede na tieto otázky a mnohokrát riešenia aj pre  celkom novú, neznámu problematiku. 

Tak ako bola v minulom storočí symbolom zneužitia atómová energia, dnes môžeme toto 

konštatovať o biológii a uplatnení jej vedeckých výskumov v biotechnológiách. Všetky tieto 

prevratné výsledky pokroku ukazujú nové riziká a prestavujú nové naliehavé etické otázky. 

Sú však naozaj nové a hľadať odpovede v minulosti je nelogické, preto si to vyžaduje nové 

skúmanie a každý nový fakt si bude pýtať odpoveď, či je prínosom alebo naopak, alebo ako 

je v súlade s etikou života. Preto odpovede potrebujú určitý čas. Hľadať morálnu pravdu pre 

zodpovedné odpovede si vyžiada aj kvalitné analýzy. Naliehavosť odpovedí však neznesie 

odklad, preto budú kladené vysoké nároky aj na prácu odborníkov. Táto náročná práca 

potrebuje aj ich dostatočný počet.
15

 

Bruno Dallapiccola, profesor genetiky na rímskej univerzite La Sapienza, predpovedal, že 

sa medicína transformuje do takej miery, že sa z lekára stane vykladač výsledkov analýzy 

genomu. Upozorňuje na riziká takzvanej „úchylky genetickej vedy“. Všetci máme vo svojej 

genetickej výbave chyby. Je jasné, že človek sa ocitne zoči voči novej a neznámej 

skutočnosti. Dispozícia to jest náklonnosť, nemusí znamenať na sto percent, že človek aj 

ochorie, ale zastrašujúci účinok na pacienta to s veľkou pravdepodobnosťou bude mať, 

pretože je veľmi ťažko laikovi rozoznať pojem náklonnosť či dispozícia od priameho vzťahu 

príčiny a účinku. Bude tak svoj čas tráviť zdravotnými kontrolami. Potenciálny klient sa 

môžeme reálne obávať komerčného nátlaku nadmerného využívania takýchto technológií a 

                                                 

15
Porov. PETRO, M.: Bioetické otázky - teologická reflexia. In GLUCHMAN, V.: Metodologické a metodické  

otázky bioetiky súčasnosti. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009. s. 253-254. 
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po odhalení sklonu k nejakej neurodegeneratívnej nemoci, však nemôže nič podniknúť aby 

tomu zabránil. Takto sa môžu z pokojne žijúcich ľudí stať ustráchaní a preháňaní „zdraví 

nemocní“ občania.
16

 

 

Hranice bioetiky a jej princípy 

Bioetické situácie sprevádzajú jedinca po celý život, od počatia až po smrť. Môžeme 

pomenovať tri fázy ľudského života: 

1.biogenéza (počatie, začiatok) 

2.bioterapia (trvanie)  

3.tanatológia (koniec teda smrť) 

Ak by sme chceli určiť hranice bioetických problémov, mohli by sme povedať, že sa 

nachádzajú niekde pred prvou fázou, teda pred počatím, a potom až za treťou fázou, teda po 

smrti, keďže mŕtvemu telu preukazujeme adekvátnu úctu čo patrí z hľadiska kresťanskej 

morálky ku skutkom telesného milosrdenstva. Hranice bioetickej problematiky tak končia 

pochovaním zosnulého.
17

 

Základné princípy bioetiky ukazujú správanie, ktoré môžeme nazvať aj bioetické 

správanie a ktoré rešpektuje dôstojnosť každej osoby.  

Prvý princíp. Absolútna hodnota ľudského života a jeho nedotknuteľnosť. Tento princíp 

hovorí o absolútnej hodnote ľudského života a jeho nedotknuteľnosti, pretože ľudský život 

nie je tak ako je to u zvierat len inštinktívnym organickým procesom. Ľudský život je veľkou 

hodnotou samou o sebe a je predovšetkým osobný, individuálny a neopakovateľný. Človek 

ako osoba má svoje vlastné neodňateľné práva a špecifickú dôstojnosť. Takýto ľudský život 

je jednotou tela a ducha, je nedotknuteľný absolútnej hodnoty, čo znamená len on je osobou. 

Druhý princíp. Neoddeliteľné puto medzi životom, slobodou a pravdou. Neoddeliteľnosť 

symbolu reťaze sú jej jednotlivé ohnivká tvoriace jednotu, tak ako život, sloboda a pravda. Sú 

to neoddeliteľné atribúty ľudskej bytosti. Ak ľudia nežijú v pravde, ak neprijímajú a nemilujú 

život, nežijú v pravde, neexistuje ani úplná sloboda. Oddeliť slobodu od objektívnej pravdy 

neumožňuje zakotviť pravdy na pevnom racionálnom základe. To vytvára predpoklady na 

deformáciu práv, svojvoľné totalitné postoje, spoločnosti, inštitúcií aj jednotlivca a sloboda 

sa začína vytrácať. Ježiš nám však hovorí, že v práve je sloboda - „...pravda vás oslobodí“.  

                                                 

16
Porov. DALLAPICCOLA, B.: Genetika by nemělazastrašovat, ale obšťastňovat. http://www.radiovaticana. 

cz/clanek.php4?id=10876. (08.03.2015) 
17

Porov. Petro, M.: Vybrané bioeticképroblémyv učení kresťanskej etik. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove,  

Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008. s. 37-39. 
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Tretí princíp. Poznávať, aby sme liečili nie manipulovali. Hlavným a prvoradým cieľom 

medicíny a vedecko-technického pokroku je ochrana života, nie manipulovanie s ním alebo 

jeho likvidácia. V medicínskej praxi to znamená, že: 

a)je povolený každý lekársky zákrok, ktorý podporuje prirodzený vývoj života osoby, 

(zákrok v súlade s prírodou). Napríklad liečebný chirurgický zákrok. 

b)je neprípustný každý zákrok v rozpore s prirodzeným vývojom osoby, (zákrok proti 

prírode). Napríklad potrat, eutanázia. 

c)je zakázaný každý skutok, ktorý sa líši prirodzenému spôsobu dosiahnutia istého 

vývoja alebo cieľa (zákrok umelý, neprirodzený). Napríklad mimotelové 

oplodnenie v skúmavke. 

Štvrtý princíp. Nie všetko čo nám umožňuje technika, je aj morálne prípustné. Sloboda 

vedy a jej výskumu kráčajú s dôstojnosťou osoby ruka v ruke. Veda je dobrá a má pomáhať a 

slúžiť človekovi, nie s ním manipulovať alebo ho deštruovať. To, že technicky je možné 

banku vylúpiť, neznamená že to môžeme aj urobiť. Nejde tu o opozíciu, nedôveru voči vede 

a odpor proti vedecko-technickému pokroku, naopak ide o ich ochranu pred zneužitím a 

manipuláciou. 

Piaty princíp. Štátne zákony majú  chrániť dobro každej osoby. Prirodzeným cieľom štátu 

a celej spoločnosti, jej zákonov a nariadení má byť ochrana spoločného dobra a dobra 

jednotlivca. Najmä ochrana tých najslabších, najzraniteľnejších, nevinných, pred 

nespravodlivosťou a násilím. Preto žiadny občiansky zákon, ktorý by bol proti dobru najmä 

životu, čo je prvoradým a najzákladnejším dobrom, nemôže byť pokladaný za morálne 

legitímny, aj keď ho legálne odhlasovala väčšina. Keby to tak bolo, zapreli by sme spoločné 

hodnoty a pravdu, ktorá je všeobecne a univerzálne platná. Tak sa môže stať, že hodnoty a 

pravdu by sme ponížili na vec, ktorá sa stane predmetom obchodu. V demokratickom 

zriadení väčšina vytvára zákony, ale to neznamená, že aj morálku. 

Šiesty princíp. Princíp skutku s dvojitým účinkom. Ide o v praxi bežný, ale v etike veľmi 

dôležitý princíp. Aplikuje sa často v bioetických situáciách. Dobrovoľný skutok slobodne 

vykonaný, môže mať okrem priamo chceného dobrého účinku, aj ďalší nepriamy účinok 

ktorý sme si neželali ani ako cieľ, ani ako prostriedok, ale ktorý môžeme tolerovať, nakoľko 

je nutne spätý s tým, čo sme si priamo želali. Tak človek, ktorý je chorý na leukémiu sa 

podrobí liečbe, ktorej nepriamym účinkom je strata vlasov, teda plešatosť. Na rozlíšenie 

priameho a nepriameho účinku skutku, môžeme použiť kritérium, ktoré bude spĺňať všetky 

štyri podmienky, aby bol skutok nepriamy. 
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1. Skutok by mal byť sám osebe dobrý alebo aspoň neutrálny. Napríklad podvod pri výhre v 

lotérii a nasledovné darovanie peňazí na dobročinný cieľ by nebol sám osebe 

dobrý skutok, to znamená, že nie je dovolený. 

2. Zlý účinok nemôže byť príčinou, ani prostriedkom na dosiahnutie priamo chceného 

dobrého účinku. Napríklad podvod v predchádzajúcom príklade je príčinou a prostriedkom, a 

preto je neprípustný. 

3. Nemôže existovať žiadna vhodná alternatíva na dosiahnutie dobrého účinku.  

V predchádzajúcom prípade existujú ďalšie varianty: zarobiť si peniaze, požiadať o ne 

dobročinnú organizáciu a podobne. 

4. Dobrý účinok musí prevyšovať zlý účinok, alebo sa mu minimálne vyrovnať. Napríklad 

v prípade potratu. Bolo by neprimerané liečiť prechladnutie matky liekom, ktorý by vyvolal 

vypudenie embrya z maternice.
18

 

 

Etika a medicína 

Etika v medicínskej praxi zaberá široký priestor pôsobnosti. Môžeme o nej hovoriť z 

viacerých aspektov a prístupov. V prvom rade by sme chceli analyzovať vzťah lekár - 

pacient, s ktorým sa stretávame každodenne a má vždy špecifický obsah. Lekár má čo sa týka 

odborných vedomostí a špecializovaného lekárskeho vzdelania vždy prevahu nad pacientom, 

ale konečné rozhodnutie ostáva na pacientovi, či bude alebo nebude súhlasiť s navrhovanou 

liečbou. Lekár má svoje povinnosti a nesie plnú zodpovednosť vo vzťahu k pacientovi. 

Individuálny prístup k pacientovi je akýmsi interaktívnym umením so špeciálnym zreteľom 

na osobnosť pacienta. Pretože je niekedy veľmi ťažké nájsť určitý harmonický súlad s 

pacientom a predpísanou formou postupov v súlade s právom aj hodnotami zdravotníckej 

etiky. Preto vzťah medzi lekárom a pacientom bude vždy asymetrický, lekárovo špecifické 

vzdelanie mu dáva určité nadradené a prestížne postavenie, ktoré je charakterizované aj dosť 

veľkou mocou, ktorú má nad pacientom.
19

 

       Bioetika ako pojem je širší akoby nadradený pojmu lekárska etika, mnohokrát 

považovaný za jeho synonymum. Pod týmto pojmom vnímame alebo chápeme problematiku 

medicínskej praxe. Vyjadruje oblasť skúmania ktorú tvorí nielen problematika praktických 

výkonov lekárskej praxe, ale taktiež v medicínskom výskume, a to najmä v tých odboroch, 

ktoré sú podmienené respektíve podmieňujú lekársku prax. Sú to odbory ako biológia, 

                                                 

18
Porov.LUCAS, R. L.: Bioetika pre všetkých. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2010. s. 25-28. 

19
Porov. Ondok, J.P.: Bioetika, biotechnologie a biomedicína. Praha: Triton, 2005. s. 13. 
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biofyzika, chémia, biochémia, farmácia a podobne. V širšom význame slova tento pojem 

používa tiež pre označenie etickej problematiky akéhokoľvek života na zemi, s ktorým sa 

môžeme stretnúť v odbornej literatúre zaoberajúcej sa predovšetkým ekológiou. Bernard 

Häring (10.11. 1912 – 3.7. 1998)sa k tejto problematike vyjadril napríklad takto: hovorí, že 

zodpovednosť za zdravie a život ľudí nie je len záležitosťou biológov, etológov a lekárov, ale 

hlavne respektíve najviac politikov. Preto niektorí autori rozlišujú bioetiku a biomedicínu, 

príležitostne tiež používajú pojem biomedicínska etika. Obsah týchto pojmov a ich 

používanie v odbornej praxi nie sú úplne ustálené a často sú používané zástupne. Lekárska 

etika je pojem, ktorým sa spoločne označujú etické problémy v lekárskej praxi. Presné 

vymedzenie tohto pojmu sa vzťahuje na obsah lekárskej etiky ako samostatnej vedeckej 

disciplíny. Tento pojem ešte nie je celkom ustálený, aj keď má akýsi vyšší charakter. 

Konkuruje mu výraz medicínska etika pojem zdravotná etika aj keď sa často používa v 

rovnakom význame je predsa len sporný, pretože vovádza do problematiky dotýkajúcej sa 

etiky zdravia. Preto je to úplne iný pojem, pretože jeho obsah by mal vyjadrovať súbor 

etických problémov, ktoré sa týkajú zdravotníctva a zdravotníckych systémov.
20

 

       V medicíne sa technika presadzuje s takou razanciou ako v iných odboroch. Preto 

vstupuje aj do vzťahu lekár - pacient. Každý väčší alebo menší objav biomedicíne mení 

vnímanie života a smrti, rodičovstva a plodenia a podobne, zmenil sa teda tradičný prístup a 

začali sa spochybňovať praktiky zavedených pravidiel lekárskej deontológie. Všetky 

technické prostriedky a objavy zavádzané do lekárskej praxe menia svojím spôsobom vzťah 

lekár - pacient, pretože prináša nové možnosti a rozširuje škálu ponúkaných výkonov, to 

všetko vnáša nové faktory do systému týchto vzťahov a ich vzájomnej interakcie. Tieto 

technické faktory prinášajú aj čoraz väčšiu a užšiu špecializáciu lekárov. Lekár tým pádom 

prestáva vnímať človeka komplexne, jeho problémy, potreby, špecifiká ako celok. To si 

vyžaduje aj stále väčšie množstvo konzultácií a širší okruh špecialistov, ktorý bude neustále 

rásť. Na jednej strane to môže poskytnúť presnejšie informácie a komplexnejší obraz pre 

diagnostikovanie ochorenia, na druhej strane to ale môže viesť k podceneniu osobných 

informácií pacienta a viac sa opierať o objektívne údaje prístrojov.
21

 

       Základné princípy medicínskej etiky sú:  

1. Prospešnosť - beneficiencia, predpokladá konanie maximálneho dobra pre konkrétneho 

človeka, rovnako keď je zdravý, ako aj počas choroby. Podstatou tohto princípu je 

                                                 

20
 Porov. HAŠKOVCOVÁ, H.: Lékařská etika. Praha: Galén, 2002. s. 15. 

21
Porov.KOVAĽOVÁ,D.: Úvod do problematiky bioetiky.http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2002 

/4/245-258.pdf (12.04.2015). 
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požiadavka, aby prvoradým záujmom lekára pri výkone jeho povolania bolo dobro pacienta, 

ochrana života a zdravia pacienta, a to bez ohľadu na osobný zisk alebo záujmy tretích osôb. 

2. Neškodnosť - non-maleficiencia, vyžaduje vylúčenie možnosti poškodenia alebo 

ublíženia človeku, a to tak neúmyselne ako aj s priamym úmyslom. Pravidlom je nikdy 

nepoškodiť - nihilnocere. V súlade s týmto princípom je lekár povinný pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti obmedziť a predchádzať možným rizikám, a súčasne musí zvažovať 

škodlivé následky, ktoré by mohlo vyvolať jeho konanie vo vzťahu k pacientovi. 

3. Svojbytnosť - autonómia.  Pacient má právo byť poučený o účele, následkoch a rizikách 

poskytnutia alebo odmietnutia zdravotnej starostlivosti a mnohých ďalších aspektoch 

súvisiacich s odporúčaným zdravotným výkonom a na ich základe má právo slobodne sa 

rozhodnúť, či na poskytnutie zdravotnej starostlivosti udelí súhlas. Rešpekt k človeku ako k 

ľudskej bytosti, v každom rozmere - duchovnom, duševnom, telesnom a  sociálnom. 

4. Spravodlivosť - justice, vyžaduje nerobiť rozdiely medzi pacientmi, ale zabezpečiť 

rovnakú zdravotnícku starostlivosť  a sociálnu pomoc všetkým podľa potreby s vylúčením 

diskriminácie. Posledný spomedzi princípov medicínskej etiky vyjadruje požiadavku na 

rovnosť a spravodlivosť pri prerozdeľovaní nedostatkových zdravotníckych materiálov a 

pomôcok, prípadne pri rozhodovaní o tom, komu bude nedostatková zdravotná starostlivosť 

poskytnutá.
22

 

Formulovanie princípov ešte neznamená to, že budú zavedené do praxe a v bežnej praxi 

funkčné. Na to je potrebná dobrá vôľa a tá často chýba. Zrod lekárskej etiky ako systematicky 

budovaného odboru a vyhlásenie jej základných princípov bolo jedným z najvýznamnejších 

míľnikov v dejinách modernej medicíny. Prax socialistického zdravotníctva, prevažne už 

povojnového, ukázala, že i takáto skutočnosť sa môže ignorovať. Totálna byrokratizácia 

umožnila ďalekosiahlu depersonalizáciu vzťahu lekár - pacient. Pacient bol vnímaný lekárom 

nie ako jedinečná osobnosť, ale ako člen masy chorých, ktorý obťažuje svojimi požiadavkami 

a nárokmi.  Ako ten, ktorý „má diagnózu“ a potrebuje recept alebo zákrok. Takto prijíma 

klienta byrokratický nezainteresovaný úradník. Toto zásadné porušovanie pacientovej 

autonómie, základného princípu lekárskej etiky negatívne poznamenalo aj terapiu, pretože ju 

zbavilo vlastného psychoterapeutického rozmeru. Obojstranná nedôvera potom viedla k 

vzájomnému odcudzeniu lekárskeho stavu a laickej verejnosti. Niektoré neduhy ešte dlho 

pretrvávali v lekárskej praxi na Slovensku a možno niekde ešte pretrvávajú aj naďalej.
23
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Porov. Cehuľová, Ľ.: Bioetika pre vychovávateľov alebo veda prežitia. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška,  

2010. s. 51. 
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       V prvom rade neškodiť môže byť problémom, pretože hodnoty krvi ľudí sa navzájom 

líšia a normové hodnoty v tabuľkách podľa ktorých sa posudzuje stav pacienta sa od   

päťdesiatych rokov minulého storočia neustále znižujú. Tak bola normová hodnota 

cholesterolu v päťdesiatych rokoch 6,8 mmol/l a dnes je 5,2 mmol/l. Pre toto znižovanie 

neexistujú vraj žiadne seriózne odborné ani empiricky správne zrealizované štúdie, ktoré by 

to medicínsky odôvodnili. Ale na tomto základe sa dajú získať tisícky nových klientov. 

Americký lekár a autor kníh Gilbert Welch vypočítal, koľko nových pacientov, presnejšie 

povedané zákazníkov, prinieslo zníženie normových hodnôt obchodu so zdravím v USA. Tak 

napríklad len samotné zníženie úrovne cholesterolu zo 6,2 na 5,2 mmol/l „vyrobilo“ v USA 

zo zdravých ľudí vyše 42 milióna pacientov, ktorí majú konzumovať len nízkotučné 

potraviny, podrobiť sa výživovému poradenstvu a absolvovať programy fitnes. Tieto 

opatrenia však preukázateľne nemôžu znížiť hladinu cholesterolu, sú potom pacientom 

naordinované lieky.
24

 

       Osoba aj v stave núdze spôsobenej chorobou, fyzicky oslabená a krehká musí zostať v 

centre každej intervencie a zdravotnej pomoci vždy ako prvá, ktorá nesie zodpovednosť za 

svoj život a svoju psycho-fyzickú integritu. Pacient nie je bezmenný jedinec na ktorom sa 

uplatňujú lekárske poznatky, ale za seba zodpovedná osoba, ktorá má byť pozvaná k účasti na 

zlepšení svojho zdravia. Nevyhnutná a často aj bolestná závislosť na zdravotníckych 

pracovníkoch a rodinných príslušníkoch sa nemá stať príležitosťou na pozbavenie pacienta 

jeho spravodlivej autonómie, alebo situáciou vhodnou pre olúpenie pacienta o jeho život a 

osud. Lekár nemôže byť sudcom, ale svoju profesionálnu kompetenciu má využiť pre 

integrálne dobro osoby a môže konať iba vtedy, ak ho pacient či už priamo alebo nepriamo 

poverí. Explicitný, teda priamy súhlas sa vždy povinne vyžaduje a nemôže sa predpokladať, 

teda byť implicitný, keď ide o zákroky alebo  procedúry, ktoré prinášajú vážne riziká pre 

psycho-fyzickú integritu, alebo môžu byť v rozpore s morálnym presvedčením pacienta. 

Takýmto typickým príkladom môže byť sterilizácia po opakovaných cisárskych rezoch, 

považujúc ju za normálnu a nevyhnutnú terapeutickú procedúru, ktorá si však pre 

momentálnu nespôsobilosť vyžaduje predchádzajúci explicitný súhlas.
25

 

       Zodpovednosť za zdravie a starostlivosť o neho je povinnosťou, pretože je to odpoveď 

na Stvoriteľov dar života. Zdravotný stav sa mení, nie je pevný, pretože organizmus reaguje 
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na rôzne podnety, ktoré prichádzajú tak z vonkajšieho prostredia, ako aj z vnútorného stavu 

biologických procesov a fungovania orgánov tela. Potrebná je prevencia a v prípade potreby 

tiež liečba. Prevencia je aj v tom, že človek nepodlieha novodobým trendom a nezdravému 

životnému štýlu už v ranom štádiu adolescencie. Alkohol, tabakové výrobky, drogy hrozia 

vážnou závislosťou, podobne je to aj s mediálnymi a kybernetickými závislosťami. 
26

 

 

Záver 

Téma hodnoty ľudskej existencie a dôstojnosti ľudského života je najdiskutovanejšou, 

a táto problematika patrí medzi najdôležitejšie otázky alebo otázniky v každodennom konaní, 

ktoré sa rozumný a zodpovedne konajúci človek snaží riešiť a zároveň sa pýta na pravdu pre 

ich správne riešenie. V spoločnosti samozrejme prebiehajú intenzívne, niekedy aj 

kontroverzné diskusie na túto tému. Vyvolané sú najmä v súvislosti s aktuálnymi témami 

akými sú napríklad, interrupcia, eutanázia, umelé oplodnenie, antikoncepcia, prenatálna 

diagnostika, génové inžinierstvo, umelé oplodnenie, klonovanie... Niektorých tém sme sa 

dotkli. Uvedomujeme si, že súčasné rýchlo napredujúce výskumy a úžasný pokrok na poli, 

vedy techniky aj ekonomiky nám stále naliehavejšie kladú otázku: Akú hodnotu má pre 

spoločnosť a vedu v súčasnosti človek? Je to zásadná otázka tejto doby tak pre prítomnosť 

ako aj budúcnosť ľudstva. Je alebo sa stane človek len obyčajným predmetom alebo 

biologickým nástrojom v rukách vedcov či záujmových skupín, alebo má aj transcendentný 

rozmer ktorý nie je možné ignorovať? Prečo je dôležité rešpektovať život, ľudí, ich 

dôstojnosť, a prečo by sme vôbec mali mať úctu k druhým a životu? 

Šírka problematiky je naozaj veľká a témy diskusií sú stále početnejšie. Dotkli sme sa ich 

len okrajovo, pretože priestor tohto príspevku má svoje limity. Je na čitateľovi, či sa zamyslí, 

bude uvažovať a hľadať ďalej odpovede na nastolené otázky, pravdu života a etiku svojho 

rozhodovania v ňom. Len pravda nás vyslobodí (porov. Jn 8,32). 
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