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Predslov 

 

Etika a medicína nebola v našom priestore veľmi dlho spájaná a 

systematicky rozvíjaná. Jedným z dôvodov je aj fakt, že etika bola 

považovaná za buržoázny prežitok. Na tento následok dopláca naša 

spoločnosť dodnes. Niežeby západná civilizácia bola na tom oveľa 

lepšie, pretože viktoriánsky racionalizmus premenil etiku na 

neukotvený systém výhodnosti pre niektorých jej aktérov. Lenže, ako 

hovorí klasik (v našom prípade doc. Jiří Šimek z Českých Budějovic) 

jeden z extrémnych smerov európskeho myslenia osvietenstva - 

materializmus - má veľké problémy vysvetliť napr. altruizmus a 

solidaritu. Rovnako aj opačný extrém - idealizmus - prináša zase riziko 

podcenenia až úplného spochybnenia hmotného sveta.1 A my, ako sme 

mohli konštatovať počas akademickej činnosti na Slovensku, aj 30 rokov 

po páde komunizmu v našom stredoeurópskom priestore sme týmto 

materializmom výrazne poznamenaní. Medzitým sa nám dostala do rúk 

ďaľšia publikácia venovaná našej téme od Prof. MUDr. Ivana 

Balažovjecha a kolektívu, ktorá sa populárnou formou pokúša podať 

lekársku etiku.2 Je to veľmi dôležitá publikácia pre diskusiu o etike v 

                                         
1 Porov. ŠIMEK , J. Lékařská etika. Praha: Grada, 2015, s. 14. 
2 BALAŽOVJECH I. a kol., Lekár a etika, Bratislava: Perfekt, 2020, 161s. 
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slovenskej spoločnosti aj keď tu vidíme práve spomínané problémy 

chápania a definovania etiky ako takej. 

Naše dielo vychádza z vedeckých revidovaných štúdii, ktoré sme 

pripravovali pre spoločný dialóg lekárov, právnikov, etikov a teológov 

pre výročné konferencie Komory pre medicínske právo MEDIUS a 

Inštitútu aplikovanej etiky v Košiciach. V tejto publikácii vychádza 

prvýkrát súhrnne, revidovane a doplnené o nové poznatky získané pri 

vyučovaní “Sociálnej Bioetiky” na Fakulte sociálnych štúdii Pontifikálnej 

Univerzity sv. Tomáša Akvinského “Angelicum” v Ríme. 

Hlavne v dobe izolácie, počas celosvetovej pandémie COVID-19 

sme si oveľa intenzívnejšie uvedomili potrebu takéhoto dialógu pre 

spoločné odhaľovanie vedeckej pravdy a formovania nových generácii 

akademikov našeho post pandemického sveta.  
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1. ETIKA BIOMEDICÍNSKEHO VÝSKUMU AKO DÔLEŽITÁ 
POMÔCKA PRI ROZHODOVANÍ LEKÁRA 

 

 Naše úvahy nad témou etika a medicína začneme jednou 

anekdotou z časopisu Reflex. Luděk Staněk v článku „Nejskandálnější 

fotografie světa“ pri popise poslednej fotografie, na ktorej je zobrazený 

dramatik Oscar Wilde hovorí, že autor tejto fotografie, istý Napoleon 

Sarony, ako prvý prišiel na to, že fotografie známych ľudí sa dobre 

predávajú. Nakúpil teda od mnohých známych ľudí práva na ich snímky 

a predával ich potom vo vlastnej réžii. V roku 1883 však zistil, že jeho 

fotografiu Wildea niekto skopíroval a tak podal žalobu. Následný spor sa 

viedol o tom, či je fotografia umelecké dielo, alebo iba priemyselný 

proces, pri ktorom sa vyplachuje papier v chemikáliách. Sarony súd 

presvedčil, že fotografia je umenie už len pre prácu so svetlom, voľbou 

kostýmov, kompozícií a podobne. Takto 30 rokov po Pierrotovi vo 

Francúzsku sa stala fotografia aj v USA umeleckou disciplínou.3  

Paralela s týmto príbehom by mohla poukázať na proces, ktorý 

posledných päťdesiat rokov pri rýchlom vývoji vedy a techniky, prebieha 

 
3 Porov. STANĚK, L. Nejskandálnejší fotografie světa. In časopis Reflex č. 36 z 8.septembra 
2011: Praha, s. 39. 
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aj v oblasti biomedicínskeho výskumu. Tu sa však jedná o snahu 

pochopiť, kam až siaha technologizácia a robotizácia človeka. 

Jednou z oblastí záujmu o etické teórie realizované v praxi sú teda, 

ako ich Ondok nazýva: „medicínske aktivity, ktoré sa týkajú biologických 

zásahov do ľudského organizmu uskutočnené v záujme jeho liečenia, 

alebo v záujme optimálnych (prípadne aspoň normálnych - reštitučných) 

zákrokov zasahujúcich do činnosti jeho psychických a somatických 

funkcii“.4  

Tieto teórie nazývané bioetika chceli v jej počiatkoch v roku 1970 

vyjadriť pluridisciplinárny prístup, ktorý by rozvíjal „vedu prežitia“ v ultra 

pretechnizovanom svete. Avšak veľmi rýchlo, od roku 1971, sa objavil 

oveľa užší význam etickej reflexie o medicíne, naliehavý z dôvodu rizika 

depersonalizácie medicíny, následkom technologizácie a vysoko rastúcej 

špecializácie. Lekár sa vystavil nebezpečenstvu, že sa začal zaujímať len 

o samotnú chorobu a nesústredil sa viac na osobu chorého, na záťaž, 

ktorú mu choroba priniesla, ani na potrebu dôvery medzi nimi.5  

Takto tento mladý odbor vedeckého výskumu sa vďaka rýchlemu 

vývoju biotechnológii a možností jeho použitia rozvíja dnes takým 

tempom, že etika už nedokáže patrične zhodnotiť možnosti dnešnej 

 
4 Porov. ONDOK, J. P. Bioetika, biotechnologie a biomedicína. Praha: Triton, 2005, s. 7. 
5 Porov. DE CHARENTENAY, P. Pour une réflexion éthique sur les pratiques médicales. In 
Revue Études. Bioéthique. Du début à la fin de vie. Paríž : Ětudes, 2009, s. 6.  
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biomedicíny.6 Kleber dodáva, že práve v židovsko-kresťanskom 

kultúrnom okruhu bol svet chápaný odmytologizovane ako Božie 

stvorenie zverené človeku. Preto má ľudská práca, vykonávaná na jeho 

pretváraní, v európskej kultúre takú vysokú hodnotu.7 

 
Biotechnológie a moderné chápanie človeka a života ako celku 

 
Vďaka týmto procesom je dnes možné realizovať biomedicínske 

zásahy, ktoré umožňujú manipulovať s „nedostatkami prírody“ 

nevídaným spôsobom. Pochybné sú však nielen možnosti, ale často aj 

úmysly, s ktorými sa tieto zákroky uskutočňujú. Eisbach pripomína 

nutnosť prekonania mechanistického pohľadu na život, ktorý zaviedli tzv. 

„fyzikalisti“ v 19. storočí. Mnohé etické problémy začali naberať na svojej 

vážnosti práve až po praktizovaní nových technológii. Teda etika (a 

právo) výrazne zaostávali za technickým pokrokom.8 Kissler uvádza, že 

biológ R. Dawkins založil svoju popularitu v roku 1976 na tom, že hovoril 

o človeku ako o stroji na prežitie, robotovi, slepo naprogramovanému 

 
6 Porov. ONDOK, tamtiež, s. 7.  
7 Porov. KLEBER, K.-H., Na hranicích etické únosnosti: Etické úvahy o problematice 
reprodukční medicíny a genové technologie. Praha: SÍŤ, 1990, s. 10. 
8 Porov. EIBACH, U. Gentechnologie zwischen Forschungsfreiheit, Naturschutz und 
Menschenwürde. Ethische und theologische Überlegungen. In SCHOCKENHOFF, E. (ed.) 
Medizinische Ethik im Wandel. Grundlagen-Konkretionen-Perspektiven. Ostfildern: 
Schwabenverlag, 2005, s. 131-132. 
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k získavaniu samozávislých molekúl, ktoré sa nazývajú gény.9 Človek 

dokonca akoby veril, že je schopný sám seba zostrojiť.  

Iný biológ, Kanaďan Ch. Lumsden hovorí o novej ére, kedy po 

miliardách rokoch evolúcie vznikol nový druh, ktorý svoj genetický osud 

berie výhradne len do vlastných rúk. Človek a spolu s ním aj celé 

stvorenie, sa takto stáva novým projektom. Nositeľ Nobelovej ceny J. 

Watson dokonca hovorí, že keby raz niekto objavil dodatočné pridanie 

nejakého génu do človeka, ktorý by ho urobil inteligentnejším, krajším 

a zdravším, tak nevidí žiadny dôvod to nevykonať.10  

Ešte ďalej zachádza vo svojom hodnotení Rager, ktorý už v roku 

1991 píše o obavách z nového pokroku v normálnej a patologickej 

medicíne. Úspešná a náročná diagnostika s novými terapiami priviedli 

mnoho odborníkov k úvahám, že medicína dnes patrí k prírodným 

a zvlášť k aplikovaným vedám.11  

 
9 Porov. KISSLER, A. Der geklonte Mensch. Das Spiel mit Technik, Träumen und Geld. 
Freiburg im Br.: Herder, 2006, s. 7. Kisslerova kniha je vzácnou zbierkou reakcie 
moderného (osvieteného) človeka na etické požiadavky tradície. Trocha negativisticky 
(alebo rezignovane) síce prikladá viac záporné príklady, ale ako kolumnista a fejtonista 
brilantne analyzuje správanie sa dnešných elít a ich argumentáciu. 
10 Porov. KISSLER, tamtiež, s. 8-10. Porov. VIRT, G. Damit Menschsein Zukunft hat. 
Theologische Ethik im Einsatz für eine humane Gesellschaft. Würzburg: Echter Verlag, 
2007, s. 108.  
11 Porov. RAGER, G. Medizin als praktische Wissenschaft. Zur Grundlegung des ärztlichen 
Handelns. In SCHOCKENHOFF E. (ed.) Medizinische Ethik im Wandel. Grundlagen-
Konkretionen-Perspektiven. Ostfildern: Schwabenverlag, 2005, s. 75. 
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Dnes s odstupom času sa vynárajú nielen výhody, ale aj nedostatky 

zavádzania týchto metód a technológii do biomedicíny.12 V celom tomto 

kontexte je totiž potrebné si stanoviť priority výskumu a uvedomiť, že ide 

predovšetkým o pomoc chorým pacientom a celá biomedicínska činnosť 

má teda slúžiť ako pomoc pri starostlivosti o zdravie človeka. Virt 

pripomína, že cieľom ochrany zdravia má byť zdravie a nie profit! A práve 

politika má vytvárať správny priestor pre sociálne únosné reformy.13  

Z filozofického hľadiska napr. známy holandský etik a filozof Düwell 

sa zamýšľa v súvislosti s prístrojom na podporu základných ľudských 

funkcií nad tým, čo je to za pokrok, keď jeho produkt nepomáha 

k uzdraveniu človeka, ale iba k jeho udržaniu pri živote.14 Aj Molinski už 

v roku 1981 upozorňuje na rozdiel medzi pokrokom v medicínskej vede 

a zlepšením života človeka. Takto ohraničený úspech lekárskeho pokroku 

ukazuje, že prvoradým cieľom medicíny má byť zlepšenie kvality života 

pacienta.15 A. Gehlen argumentuje, že človek už od nepamäti vykonávala 

čosi ako preventívnu starostlivosť o svoje zdravie. Práve od tejto 

 
12 Porov. RAGER, tamtiež. 
13 Virt dodáva, že zdravotný systém je vždy tak spravodlivý, alebo nespravodlivý ako 
všeobecne celý spoločenský systém. Porov. VIRT, tamtiež, s. 143. 
14 Porov. DÜWELL, M. Bioethik. Methoden, theorien und Bereiche. Stuttgart Weimar: J.B. 
Metzler, 2008, s. 1. 
15 Porov. MOLINSKI, W. Fortschritt in der Medizin und Menschenwürde. In 
SCHOCKENHOFF E. (ed.) Medizinische Ethik im Wandel. Grundlagen-Konkretionen-
Perspektiven. Ostfildern: Schwabenverlag, 2005, s. 46. 
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skutočnosti, ktorú už starí Gréci menovali techné, sa neskôr odvodil aj 

dnešný pojem technika.16 

 

Etické kritéria pre tvorbu vhodného úsudku a následného konania 
v biomedicínskom výskume 

 

Etické ohodnotenie ľudského konania v biomedicinskych 

konfliktných poliach závisí od toho, akú náuku o ľudskom živote 

uznávame.17 

Hlavné kritéria etického formovania úsudku v bioetických 

konfliktných situáciách, určujúcich hranice nášho jednania, vymenúva 

nedávno nečakane zosnulý popredný nemecký moralista Schockenhoff z 

Freiburgu takto:18 

- kritérium ľudskej dôstojnosti 

- kritérium rešpektu pred životom druhých 

- kritérium zákazu usmrtenia 

 
16 Porov. KLEBER, tamtiež, s. 10; a tiež GEHLEN, A. Urmensch und Spätkultur. 
Philosophische Ergebnisse und Aussagen. Frankfurt: Main, 1977, s. 169-70. 
17 Porov. SCHOCKENHOFF, E. Ethik des Lebens. Freiburg im Breisgau: Herder, 2009. Takisto 
zaujímavý je aj Schockenhoffov ekumenický pohľad na pocity viny a vinu lekára pri 
medicínskom výskume v článku Wodurch wird der Arzt schuldig? In BOCKENHEIMER-
LUCIUS G. (ed.), Forschung an embryonalen Stammzellen. Ethische und rechtliche Aspekte. 
Kolín: Deutscher Ärzte- Verlag, 2002, s. 80-94. 
18 Porov. BÖCKLE, F. Bilanz meines ethischen Bemühens. In SCHOCKENHOFF, E. (ed.) 
Medizinische Ethik im Wandel. Grundlagen-Konkretionen-Perspektiven, s. 282. 
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medicínskom výskume v článku Wodurch wird der Arzt schuldig? In BOCKENHEIMER-
LUCIUS G. (ed.), Forschung an embryonalen Stammzellen. Ethische und rechtliche Aspekte. 
Kolín: Deutscher Ärzte- Verlag, 2002, s. 80-94. 
18 Porov. BÖCKLE, F. Bilanz meines ethischen Bemühens. In SCHOCKENHOFF, E. (ed.) 
Medizinische Ethik im Wandel. Grundlagen-Konkretionen-Perspektiven, s. 282. 
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 Schockenhoff upozorňuje, že všetky tri kritéria vo svojej 

normatívnej náväznosti ponúkajú len negatívne obmedzenie a 

neumožňujú celistvé ohodnotenie, za ktorým by sa ukázalo ľudské 

jednanie v hraničnej oblasti medzi životom a smrťou. Takto sa vzdávajú 

pozitívneho určujúceho cieľa, podľa ktorého by sme vedeli vyčítať, 

ktorým smerom by sa mal uberať medicínsky výskum. Najmä kritérium 

ľudskej dôstojnosti a zákazu zabíjania ukazujú na hranice, ktoré chránia 

morálne práva človeka.19  

Etika formovania úsudku má klasicky takisto tri kritéria: 

- obhajoba cieľov 

- preverenie prostriedkov 

- zodpovednosť za následky 

Schockenhoff pripomína, že eticky relevantný kontext, v ktorom sa 

ohodnocuje naše jednanie, zahrňuje teda úmysel, ktorý konajúci sleduje, 

prostriedky, pomocou ktorých sa jeho jednanie vykonáva a následky, 

ktoré toto jednanie prinesie. Všetky tieto okamihy prinášajú spoločne 

nezrušiteľnú jednotu konania, z ktorej sa nedá izolovať a vylomiť žiadny 

prvok etickej analýzy.20  

Pokračujúc vo svojej analýze Böckle konštatuje, že ešte pred 

niekoľkými rokmi sa medicínska veda veľmi nezaoberala etickým 

 
19 Porov. DROBNÍK, J. Biotechnologie a společnost. Praha: Karolinum, 2008, s. 184. 
20 Porov. BÖCKLE, F. Bilanz meines ethischen Bemühens, tamtiež, s. 283. 
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ohodnotením svojich cieľov. Lenže medzitým sa medicína dostala do 

oblastí, kde sa nejedná len o uzdravenie z chorôb, ale tendenčne sa stalo 

možné ovládnutie všetkých etáp života od počatia, až po smrť. Preto aj 

jej dnešné medicínske zámery sa neobmedzujú len na to, či jednotlivému 

človeku prinášajú zmysluplný rozvoj jeho osobného bytia alebo 

umožňujú vedomú integráciu jeho dlhšie trvajúceho života.21 K tomu 

však Düwell pripomína, že už niekoľko rokov sa diskutuje, do akej miery 

je možné morálne nevyužívať medicínske možnosti, ale prihliadať aj na 

zlepšenie telesných, prípadne aj duchovných schopností (tzv. 

enhancement) človeka, napr. pri plastickej chirurgii, alebo zvýšení 

výkonu pamäti.22  

 

Solidárna spoločnosť ako podmienka existencie človeka 

 

Kleber zdôrazňuje, že oproti každému módnemu trendu solipsizmu 

vytvára podmienku primeranej ľudskej existencie aj solidárna 

spoločnosť. Tak ako nikto nemá svoju existenciu zo seba samého, tak ani 

nemôže ostať natrvalo sám pre seba. Každý človek cíti na svojom 

 
21 Porov. BÖCKLE, Bilanz meines ethischen Bemühens, tamtiež. 
22 Porov. DÜWELL, M. Bioethik. Methoden, theorien und Bereiche., tamtiež, s. 5. Autor 
pripomína napr. použitie rovnakého lieku k liečbe demencie ako aj k zvýšeniu výkonu 
pamäti študenta pred skúškou. 
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vlastnom tele, že je odkázaný na svojich blížnych i napriek tomu, že si 

musí udržať aj určitý zdravý odstup od sveta a spoločnosti.23  

Tento princíp definuje Štefan Vragaš takto: na základe princípu 

solidarity sa každá osoba spája s osudom spoločnosti ako jej člen.24 Opis 

princípu solidarity je veľmi výstižný: „Skutočnosť vzájomnej závislosti sa 

dnes chápe ako rozhodujúci systém vzťahov hospodárstva, kultúry, 

politiky a náboženstva a prijíma sa ako morálna kategória. Ak sa teda 

vzájomná závislosť prijme v tomto zmysle, potom sa patričná odpoveď 

na ňu, t. j. solidarita stáva morálnym a sociálnym postojom, ,čnosťou'. 

Praktizovanie solidarity vo vnútri spoločnosti je vtedy účinné, ak sa jej 

jednotliví členovia navzájom rešpektujú ako osoby”.25  

Mravné postuláty tohto princípu zdôrazňujú, že všetci ľudia, 

skupiny, spolky, organizácie, národy a kontinenty majú mať aktívnu účasť 

na výstavbe hospodárskeho, politického a kultúrneho života. Princíp 

solidarity sa dá vyjadriť touto jednoduchou formulou: Ľudia sú 

nevyhnutne odkázaní jedni na druhých a rozličným spôsobom závisia 

jedni od druhých. Ľudia však musia správne uskutočňovať túto závislosť 

pre dobro jednotlivcov, ako aj celku a niesť zodpovednosť za druhých a 

 
23 Porov. KLEBER, tamtiež, s. 10. 
24 Porov. VRAGAŠ, Š., Princíp solidarity, [online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete: 
http://ksn.frcth.uniba.sk/Solidarita.htm.  
25 Porov. Ján Pavol II., Sollicitudo rei socialis, č. 38-40,  [online] (cit. 01.03.2011). 
Dostupné na internete: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-
vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/sollicitudo-rei-socialis. 
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za celé spoločenstvo, a naopak, i spoločenstvo musí zase zobrať na seba 

starosť o jednotlivých členov. 

Inými slovami: jeden za všetkých a za spoločnú vec, a naopak, 

všetci za jednotlivca a za spoločnú vec. Ide tu o sociálne cítenie a 

vedomie zodpovednosti.26 

 
Schockenhoff pokračuje v tradícii nemeckej sociálnej etiky 

výrokom, že ciele konkrétnej etiky sa musia obhájiť aj vzhľadom na 

ekologické a ekonomické zdroje nevyhnutné pre poskytnutie základnej 

lekárskej starostlivosti v chudobných krajinách južnej pologule. Z tohto 

pohľadu nový pokrok na poli umelého oplodnenia, plastickej chirurgie, 

alebo predpôrodnej medicíny sa sotva dajú označiť ako prioritné ciele.27 

I napriek tomu sa ukazuje, ako rýchlo etická legitimita modernej 

medicíny vie obhajovaním svojich cieľov zanedbávať tieto otázky a 

svojim úspechom zapchávať ústa neúnavným kritikom. Ďalej 

takto pokračuje podľa motta, že technický vykonateľné si zaslúži za každú 

 
26 Porov. VRAGAŠ, Š., tamtiež. 
27 Porov. BÖCKLE, F. Theologisch-ethische Aspekte des Alterns. In SCHOCKENHOFF, E. 
(ed.) Medizinische Ethik im Wandel. Grundlagen-Konkretionen-Perspektiven. Ostfildern: 
Schwabenverlag, 2005, s. 125. 
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cenu v mene pokroku prednosť pred poskytovaním základnej 

zdravotníckej starostlivosti.28 

 

Skúmanie vhodných prostriedkov pre realizáciu výskumu 

 

 Po etickom ohodnotení cieľov biomedicínskeho výskumu sa 

Schockenhoff púšťa do témy preskúmania prostriedkov. Klasická etická 

teória hovorí, že konanie nie je morálne správne len vtedy, keď chce 

sledovať vznešené ciele, ale musí mať k tomu aj vhodné prostriedky, 

pomocou ktorých vie želané ciele dosiahnuť. Zvolené prostriedky sa však 

nesmú v žiadnom prípade spochybniť vznešenosť cieľa.  

Už pri Kantovom kategorickom imperatíve nijaký človek zasiahnutý 

naším konaním, nesmie byť použitý ako prostriedok pre ciele, ktoré sú 

mimo našej existencie. Ide tu teda o zákaz inštrumentalizácie človeka - 

predovšetkým v prípade života proti životu, kedy sa niekedy skúša 

postaviť individuálne dobro jednotlivca proti kolektívnej užitočnosti 

väčšieho počtu ľudí.  

Ľudská dôstojnosť ponúka ochranu každého jednotlivého človeka 

z dôvodu jeho vlastnej vôle. Toto obmedzuje myslenie maximalizácie 

 
28 Porov. BÖCKLE, F. Bilanz meines ethischen Bemühens. In SCHOCKENHOFF, E. (ed.) 
Medizinische Ethik im Wandel. Grundlagen-Konkretionen-Perspektiven. Ostfildern: 
Schwabenverlag, 2005, s. 283-4.  
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potrebnosti. Pri morálnom úsudku sa totiž nesmie brať do úvahy len to, 

aká vysoká je užitočnosť, ak sa táto dá dosiahnuť len tým spôsobom, že 

iného človeka znevážime v jeho na seba zameranom bytí a tak porušíme 

jeho morálne práva. Schockenhoff pripomína, že práve tento príklad je 

v bioetických konfliktoch pre mnohých ľudí veľmi ťažké uznať, pretože 

výskum pôvodu mnohých chorôb a vývoj nových foriem terapií 

bezpochyby znamenajú vznešené ciele, ktoré z perspektívy ich 

potenciálnych spotrebiteľov vyžadujú vysokú naliehavosť. Lenže táto 

medicínska užitočnosť je hodnotiacim kritériom, ktoré samotné 

nezaručuje morálnu správnosť nejakého spôsobu konania.29  

 

Kritérium zodpovednosti za následky konania 

 

Z hľadiska zodpovednosti za následky takéhoto konania 

Schockenhoff vyčíta, že dôsledky pokroku biomedicínskeho výskumu sa 

stávajú stále viac neprehľadné. Tieto ťažkosti spôsobuje fakt, že aj keď 

negatívne ciele gentechnologického a humánno-biologického výskumu 

nie sú až také evidentné, z hľadiska sociálno-etickej perspektívy stoja za 

vážne zhodnotenie. Subjektívne spoločenské úmysly ich konania sa preto 

nedajú korektne vzájomne zjednotiť. Inovácie nových technológii 

 
29 Porov. BÖCKLE, F. Bilanz meines ethischen Bemühens, tamtiež, s. 284. 
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29 Porov. BÖCKLE, F. Bilanz meines ethischen Bemühens, tamtiež, s. 284. 
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spôsobujú vážne dohry odrážajúce sa na neodhadnuteľnom správaní 

širokých más ľudí. Napríklad tak ako je možné zaviesť nový test, ktorý 

sľubuje človeku informáciu o jeho genetických životných šanciach, tak sa 

okamžite nájdu na medicínskom trhu užívatelia, ktorí zavedú jeho 

rozšírenie bez toho, aby ich dotyční výskumníci v jednotlivých prípadoch 

rešpektovali.30  

Schockenhoff tu hovorí o vzniku etickej dilemy, ktorá stojí na tom, 

či sa kategória zodpovednosti lokalizuje, alebo nie. Nedá sa už viac použiť 

na individuálne jednanie jednotlivého výskumníka, lebo jej spoločenské 

využitie skrze demokraticky legitimizovaných nositeľov rozhodnutí ešte 

nenašlo účinné kontrolné mechanizmy. Nákladné metódy formovania 

súhlasu si vyžadujú v demokratickom štáte veľmi dlhé časové obdobie, 

ktoré predstihuje razantný vývoj vedy.  

 

Vzťah zvolených prostriedkov k cieľom konania výskumu 

 

 Ďalšiu ťažkosť pri napätí medzi úmyslami jednotlivcov 

a spoločenskými následkami, vidí Schockenhoff vo vzťahu prostriedkov a 

cieľov. Jedná sa tu o nepriehľadné konanie často zamerané len na 

jednotlivé nástroje. Toto izolované pozorovanie účel - prostriedok často 

 
30 BÖCKLE, F. Bilanz meines ethischen Bemühens,tamtiež, s. 286. 
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zlyháva na tom, že následky, ktoré sú pôvodne chcené, prinášajú 

nakoniec nepredvídateľné problémy v iných oblastiach života. 

Schockenhoff si kladie otázku: ako by sme mali vyjadriť dôsledky 

genetických testov na spoločenskom postoji k zdraviu a chorobe?  

Etická neutralita jednotlivých technických postupov sa stáva veľmi 

rýchlo nereálnou abstrakciou, najmä vtedy, ak je prevalcovaná 

dynamikou svojich vlastných negatívnych následkov. Preto nám 

Schockenhoff na tomto mieste ukazuje, že etické hodnotenie nových 

biotechnológii nesmie túto súvislosť opomenúť. Z toho dôvodu, že vždy 

musíme dopredu počítať s  nepredvídateľnými následkami a trvalými 

rizikami, navrhuje používať pre zodpovedné vyjadrenie následkov 

Höffeho dvojaký postulát:  

Na úrovni pragmaticko-technickej musí patriť k minimálnemu 

štandardu vedeckej zodpovednosti ak miera odborného a dlhodobého 

plánovania finančných nákladov verejných dotácií zahrnie aj zvládnutie 

ich následkov.31 Zo sociálno-etickej perspektívy nemôže hodnotenie 

dlhodobých premien stáť na samozrejmom zavedení výhodnej prognózy. 

Zodpovedný etický úsudok v „metóde objavovania strachu“ (H. Jonas) 

musí oveľa viac otvoriť priestor tomu, aby sa aj nevýhodná prognóza 

 
31 Porov. HÖFFE, O. Sittlich-politische Diskurse. Frankfurt : a. M., 1981, s. 210-14, poz. 
BÖCKLE, F. Bilanz meines ethischen Bemühens, tamtiež, s. 287. 
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mohla ukázať ako realistická. Len tak sa dajú technologické a sociálne 

riziká, otázneho rozvoja, preskúmať z reálno-právnych predpokladov.32  

Schockenhoff následne odporúča aj Kreßovu metódu, ktorá sa 

domáha, aby sa heuristika odôvodneného strachu nezamieňala s 

tutiorizmom (cesta väčšej istoty), ktorý je známy svojou nerozhodnosťou 

alebo principiálnou neschopnosťou racionálneho posúdenia.33  

Na druhej strane tutioristický prístup, podľa Demmera, tu môže 

varovať pred definitívnymi rozhodnutiami, ktorých následky sa nedajú 

viac zvrátiť. Tento prístup síce nenahradí kompletnú analýzu konfliktných 

situácii, ale ponúka pravidlo múdrosti pre prípady, kedy základné, alebo 

zvlášť hodnotné dobrá sa stávajú predmetom nezvrátiteľných 

rozhodnutí. Jedno zo všeobecne uznávaných pravidiel opatrnosti 

v oblasti lekárskeho étosu hovorí, že v prípadoch pochybností sa má voliť 

vždy alternatíva k prospechu života (in dubio pro vita).34 

 
32 Porov. JONAS, H. Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische 
Zivilisation, Frankfurt: a. M., 1979, s. 62-4 a 392, poz. BÖCKLE, F. Bilanz meines ethischen 
Bemühens, tamtiež, s. 287. 
33 Porov. KREß H. Ethischer Immobilismus oder rationale Abwägungen? Das Naturrecht 
angesichts der Probleme des Lebensbeginns, in: ANSELM R./KÖRTNER U.H.J. (ed.), 
Streitfall Biomedizin. Urteilsfindung in christlicher Verantwortung, Göttingen 2003, s. 111-
134, zvl. 120.  
34 Porov. Zur Bedeutung des Tutiorismus und verwandter Entscheidungsregeln in art.: 
DEMMER K. Moralsysteme, Lexikon für Theologie und Kirche, 3. vyd., Diel: VII, Freiburg 
im Br.: Herder, 1540 s., s. 461. ISBN 978-3-451-22100-2. 
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Schockenhoff k už menovaným trom kritériám etiky formovania 

úsudku pripája ďalšie pravidlo a to pravidlo prednosti, ktoré je potrebné 

dodržať práve v konfliktných situáciách. Toto pravidlo sa týka možnej 

konkurencie tzv. prima facie povinností, pri ktorých stanovenie želaného 

cieľa sa dá len vtedy zrealizovať, ak pritom nebudú porušené morálne 

práva nezúčastnenej tretej osoby. Aj keď je samo o sebe hodnotné, 

vykonať niečo dobré (napr. trpiacemu výrazne pomôcť, alebo chorého 

uzdraviť), pokiaľ sa len dotyčnému neprihodí žiadne bezprávie (napr. ho 

neoklamať, neokradnúť alebo nezabiť), predsa len morálne hodnotné sa 

nesmie uskutočniť na úkor spravodlivého.  

Veľká naliehavosť leží v dnešných konfliktných prípadoch na 

dodržaní negatívnych povinností nekonania. Pre túto oblasť platí zásada, 

že dodržanie povinností nekonania v konfliktnom prípade, má prednosť 

pred realizáciou povinnosti konania. Oba spôsoby príkazov sa nerozlišujú 

len v tom, že jeden vyžaduje buď konanie alebo nekonanie, ale aj v ich 

spôsobe prikazovania. Tieto negatívne príkazy platia vo vnútri ich 

precíznych rozsahoch platnosti vždy a v každom prípade (semper et pro 

semper). 

Naopak pozitívne príkazy predpisujú záväzné ciele, ktoré sa dajú 

dosiahnuť rozličným spôsobom, preto sa nazývajú aj cieľové príkazy. 

Negatívne príkazové normy, ako napr. prikázania biblického dekalógu 

prinášajú hranice, ktoré nikto nesmie prekročiť. Tieto prikázania 

26



 
 

26 

Schockenhoff k už menovaným trom kritériám etiky formovania 

úsudku pripája ďalšie pravidlo a to pravidlo prednosti, ktoré je potrebné 

dodržať práve v konfliktných situáciách. Toto pravidlo sa týka možnej 

konkurencie tzv. prima facie povinností, pri ktorých stanovenie želaného 

cieľa sa dá len vtedy zrealizovať, ak pritom nebudú porušené morálne 

práva nezúčastnenej tretej osoby. Aj keď je samo o sebe hodnotné, 

vykonať niečo dobré (napr. trpiacemu výrazne pomôcť, alebo chorého 

uzdraviť), pokiaľ sa len dotyčnému neprihodí žiadne bezprávie (napr. ho 

neoklamať, neokradnúť alebo nezabiť), predsa len morálne hodnotné sa 

nesmie uskutočniť na úkor spravodlivého.  

Veľká naliehavosť leží v dnešných konfliktných prípadoch na 

dodržaní negatívnych povinností nekonania. Pre túto oblasť platí zásada, 

že dodržanie povinností nekonania v konfliktnom prípade, má prednosť 

pred realizáciou povinnosti konania. Oba spôsoby príkazov sa nerozlišujú 

len v tom, že jeden vyžaduje buď konanie alebo nekonanie, ale aj v ich 

spôsobe prikazovania. Tieto negatívne príkazy platia vo vnútri ich 

precíznych rozsahoch platnosti vždy a v každom prípade (semper et pro 

semper). 

Naopak pozitívne príkazy predpisujú záväzné ciele, ktoré sa dajú 

dosiahnuť rozličným spôsobom, preto sa nazývajú aj cieľové príkazy. 

Negatívne príkazové normy, ako napr. prikázania biblického dekalógu 

prinášajú hranice, ktoré nikto nesmie prekročiť. Tieto prikázania 

26

 
 

27 

formulujú také rámcové podmienky pre konanie, ktoré varujú porušiť 

porušiť životu dôležité základné dobrá blížneho.  

 Schockenhoff pripomína, že v našom každodennom formovaní 

úsudku a  morálnom rozhodovaní pozorujeme, spravidla s pomocou 

intuitívnej istoty zásady, prednosť negatívnych povinností nekonania 

pred pozitívnymi povinnosťami konania. Takisto aj pri bioetických 

konfliktoch, kde sa jedná o odôvodnený úsudok medzi cieľmi základného 

medicínskeho výskumu, by sme mali rovnako nasledovať tento prístup. 

Nestačí totiž len prisahať na údajné imperatívy „etiky uzdravenia“, aby 

sa presadili záujmy jedných na úkor elementárnych práv druhých osôb. 

Morálny bod pohľadu si vyžaduje oveľa viac, totiž zohľadniť záujmy 

všetkých ľudí zasiahnutých našim konaním.  

Prioritné pravidlo udáva, že v konfliktných prípadoch uznania 

elementárnych práv jednotlivcov má prednosť všeobecné poskytnutie 

pomoci podľa princípu konania dobra ktoré, je totiž vždy podmienené 

tým, že právo spravodlivého nebude porušené. Ochrana základných 

práv, predovšetkým práva na život, ktorého ochranu sme striktne dlžní 

každému ľudskému bytiu, tu zaváži oveľa viac ako nádejné pozitívne 

následky pre iných. Teda v prípade prioritných úsudkov na poli 

biomedicínského výskumu, alebo lekárskeho terapeutického 
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rozhodnutia sa tu musí dať pozor aj na princíp primum nil nocere (najprv 

neškodiť).35 

 Schockenhoff ukazuje, ako toto analyzované pravidlo nebolo 

uplatnené práve v debate o prístupe k výskumu embryonálnych 

kmeňových buniek a umelého oplodnenia. V mene postupnej koncepcie 

ochrany sa začalo vyžadovať obmedzenie práva na život ľudských embryí 

v prospech slobody výskumu a ochrany zdravia dnešných a budúcich 

pacientov. Argumentácia, ktorá odoberá ľudským embryám úplné právo 

na život a rozsah zákazu zabíjania, by sa chcela obmedziť len na prospech 

biomedicínskeho výskumu, pretože spočíva na neprípustnom rozšírení 

výnimiek zo zákazu zabíjania, ktoré nemecký právny poriadok dosiaľ 

dovoľoval (v roku 2009). Zabitie v sebaobrane, alebo rozhodujúci 

policajný výstrel v prípade rukojemníckej drámy, by slúžilo na obranu 

akútneho ohrozenia života.36 Avšak embryo nikoho neohrožuje, nevyvíja 

nijaké nebezpečné ohrozenie. Preto embryo usmrtiť v záujme získania 

kmeňových buniek, alebo ho zahodiť v rámci PID (predimplantačnej 

diagnostiky) skrze selekciu, znamená neodôvodniteľnú 

 
35 Porov. BÖCKLE, F. Bilanz meines ethischen Bemühens, tamtiež, s. 291. 
36 Porov. RIPPE, K. P. Grenzen setzen? Unbedingte Unterlassungspflichten als Problem 
anwendungsorientierter Ethik. In BOCKENHEIMEROVÁ-LUCIUSOVÁ G. (ed.) Forschung an 
embryonalen Stammzellen. Ethische und rechtliche Aspekte. Kolín : Deutscher Ärzte-
Verlag, 2002, s. 66-79, kde autor vehementne práve touto argumentáciou kritizuje 
tomistický postoj mníchovského filozofa R. Spearmanna. 
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inštrumentalizáciu ľudského života, ktorá sa nemôže v nijakom prípade 

obhájiť poukazovaním na povolenie obranného konania pri napadnutí 

života. Nikto nemá nárok na presadenie vlastných želaní a vitálnych 

záujmov na úkor základných práv iných ľudí. Ani duševná a telesná 

krízová situácia, v ktorej sa napr. nachádzajú rodičia postihnutého 

dieťaťa alebo nevyliečiteľne chorý pacient, neumožňujú svojvoľne 

disponovať právom cudzieho ľudského života.37 

 Schockenhoff zdôrazňuje, že vzdanie sa realizácie želateľných 

hodnotných cielov (napr. pre základný výskum, vývoj nových postupov 

liečenia) môže byť morálne a právne zakázané len vtedy, ak takéto 

výkony pomoci predpokladajú porušenie základných ľudských práv 

druhých osôb. Etika a právo nesmú jednostranne slúžiť záujmom 

silnejších. Pod morálnou schopnosťou úsudku, ku ktorým by nás chcela 

etika uviesť, sa myslí schopnosť posúdiť istý spôsob konania, ktorým sa 

bude pristupovať k účastníkom s rovnakými právami spoločnej praxe 

života. Pre toho, kto by potenciálne chcel byť v budúcnosti prijímateľ 

a používateľ biomedicínskeho výskumu, implikuje takúto možnosť a 

pripravenosť, úsudku prehodnotiť vlastné existenciálne očakávania 

z perspektívy druhých subjektov. V praxi to znamená, že chorý pacient 

 
37 Porov. MERCURIO MARK, R. End-of-Life Decisions in Neonatal Medicine: A perspective 
from the United States. Yale University School of Medicine [online] (cit. 01.03.2011). 
Dostupné na internete: <In http://ethique-
alsace.unistra.fr/index.php?id=4666&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=2304 >. 
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samozrejme smie dúfať v svoje uzdravenie a preto si môže nárokovať na 

nové terapie. Avšak ako morálne mysliaca osoba predsa len nemôže 

chcieť, aby mu niekto iný vykonal rovnocennú škodu. Musí vždy 

prihliadať na to, že sa tu nachádza ešte aj niekto druhý, ktorý je vo 

svojom jednoduchom bytí držiteľom svojej vlastnej oprávnenej 

perspektívy. Toto je z etického pohľadu práve ten neodňateľný obsah 

vety, že morálne možné stanovuje hranice technicky vykonateľnému a že 

my sami nesmieme všetko, čo môžeme. 

 

Diskutabilný nárok na právo na zdravie 

 

Čo sa odvolania na tzv. právo na zdravie a povinnosť štátu 

zabezpečiť svojim občanom čo najvyšší stupeň zdravotnej ochrany týka, 

Schockenhoff dodáva, že tieto požiadavky nevedú k nijakému etickému 

výsledku. S istotou môže byť právo na život a telesnú neporušiteľnosť 

ústavno-právne rozšírené len v tom prípade, keď bude podľa Hufena 

interpretované v zmysle fyzického a psychického zdravia.38 Rovnako aj 

norma ochrany zdravia sa nedá interpretovať ako ochranné alebo 

obranné právo, ale tiež len ako nárok na najlepšiu možnú starostlivosť, 

 
38 Porov. HUFEN, F. Staatsrecht II. Grundrechte. Mníchov, 2007, s. 211; porov. BÖCKLE, F. 
Bilanz meines ethischen Bemühens. In SCHOCKENHOFF, E. (ed.) Medizinische Ethik im 
Wandel. Grundlagen-Konkretionen-Perspektiven, s. 293. 
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ktorú musí štát vykonať. V konfliktnom prípade však platí prednosť 

ochranných a obranných práv oproti naplneniu právnych nárokov. Práve 

tento fakt je potrebné zdôrazniť proti etickom dokazovaní, ktoré sa 

odvoláva na čisté použitie rozumových pravidiel uváženia. Lenže jadro 

obsahu pojmu právo na život bude vykradnuté a jeho zmysel postavený 

na hlavu, ak nárok tretieho na zdravotnú starostlivosť bude 

interpretované v zmysle rozšíreného práva na život. Táto interpretácia 

zámerne vytláča nárok na ochranu embrya, teda na jeho právo nebyť 

cielene určené na cudzie použitie.39  

Prečo je táto analýza dôležitá nám ukáže Schockenhoffom 

definovaný rozdiel v chápaní pojmu práva na život. Toto právo obsahuje 

defenzívny ako aj adjutorný aspekt. Prvý slúži negatívnej obrane, teda 

pred útokmi na vlastnú ochrannú sféru, zatiaľ čo ten druhý upravuje 

pozitívny nárok na ochranu a podporu pomocou druhých osôb. Medzi 

oboma aspektmi práva na život vládne asymetria.  

Spôsob a rozsah poskytnutia pomoci závisia od mnohých variácii: 

sú relatívne k existujúcim kapacitám, k porovnaniu s inými, možnými 

náhlivými povinnosťami pomoci, k medicínsko-technickými možnostiam, 

k výhľadom na úspech terapeutických opatrení a iným podobným 

hľadiskám. Pritom však pri práve na život nesmie byť ignorovaný 

 
39 Porov. BÖCKLE, F. Bilanz meines ethischen Bemühens, tamtiež, s. 293. 

31



 
 

32 

defenzívny aspekt skrze nároky tretích osôb na pomoc ako sa to deje pri 

argumentácii typu „právo na zdravie“.40  

 

Zhrnutie Schockenhoffovej analýzy 

 

 Nakoniec Schockenhoff uzatvára tento problém v troch bodoch: 

1. normatívne jadro obsahu ľudských práv, ktoré patrí k spoločnému 

dedičstvu našej demokratickej kultúry, môže byť v sekulárnej 

spoločnosti vyjadrené len v minimálnej definícii. K tomu však musí 

nasledovať úcta pred neodcudziteľnou dôstojnosťou všetkých členov 

spoločnosti práva (narodených či nenarodených, chorých alebo 

zdravých). Takisto dôležitý je aj bezpodmienečný rešpekt pred 

slobodným priestorom, ktorý sa vyžaduje kvôli umožneniu mravného 

sebaurčenia a zahrňuje dolnú hranicu ochrany tela a života. 

Spoločenská funkcia mieru, ktorá prináleží zákazu zabíjania 

v demokratickom štáte, zostáva zachovaná aj v záťažových situáciách. 

Tento defenzívny aspekt ochrany života bezpodmienečne zaväzuje 

všetkých členov inštitúcie i spoločnosti. Úloha k pozitívnej podpore 

 
40 Porov. LEŠKOVÁ – BLAHOVÁ, A. Bioetika v kontextoch etiky sociálnych dôsledkov. 
Aplikácia zvolenej paradigmy na vybrané bioetické problémy. Prešov: Filozofická Fakulta 
Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 184. 
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ľudského života však vyžaduje aj ďalšie normy posudzovania, aby sa 

mohli rozpoznať konkrétne mimoriadne naliehavé prípady a priority. 

2. isté a dobre mierené odôvodnené rozhodnutie si vyžaduje obhájenie 

cieľov, preskúmanie prostriedkov a prevzatie zodpovednosti za 

následky (pri predpoklade nebezpečenstva rovnakého stupňa 

a  ochrane pred budúcimi škodami). Ako na iných poliach konania 

súkromného a verejného života, tak aj v biomedicínskych konfliktných 

situáciách platí tzv. trojkrok: zdôvodnenie cieľov – analýza vybraného 

prostriedku – zodpovednosť za následky ako spoľahlivý základ 

konkrétneho formovania úsudku, ktorý chráni pred ľubovôľou 

a chybnými rozhodnutiami. 

3. V konfliktných prípadoch platí prednosť negatívnej povinnosti 

nekonania pred pozitívnou možnosťou jednania, ktorá zodpovedá 

v biomedicínskej etike prednosti princípu neškodenia (neminem 

laedere- principle of non-maleficence) pred princípom pomoci 

a konania dobra (principle of beneficence). 
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2. ETIKA SPOZNÁVANIA FILOZOFICKÝCH KRITÉRII DOBRA A ZLA 

 

Ak sa chceme seriózne venovať lekárskej etike, musíme si ozrejmiť 

niektoré filozofické základy etiky, medzi ktoré patrí aj rozlišovacie 

kritérium dobra a zla ako účinná sila v spoločnosti pre vymáhanie 

dohodnutých pravidiel. Etika tak napomáha určeniu spoločných cieľov a 

motivuje ľudí, aby koherentným spôsobom každý podľa svojich možností 

a podľa svojej situácie, pomáhali tieto ciele naplňovať ako to veľmi pekne 

v svojej knihe napísal už spomínaný Jiří Šimek.41 

Düwell s prekvapením uvádza, že v 50-tych rokoch 20-tého storočia 

rada lekárov hľadala odpoveď o morálnosti rôznych biomedicínskych 

zásahov u pápeža. Toto bol pre neho znak priskorej diskusie.42 Avšak 

profesor Böckle z Bonnu na konci svojho života pri udelení doktorátu 

honoris causa na lekárskej fakulte Fridrich-Wilhelms Univerzity v Bonne 

1.júna 1991 (mesiac pred jeho smrťou) bilancuje, že podľa jeho 

skúsenosti nie je jednoduché v medicínskej praxi robiť morálku zhora. 

 
41 Porov. ŠIMEK , tamtiež, s. 21. 
42 Porov. DÜWELL, tamtiež, s. 1. 
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41 Porov. ŠIMEK , tamtiež, s. 21. 
42 Porov. DÜWELL, tamtiež, s. 1. 
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Podľa Böckla, mravné poznanie vyrastá z úsilia komplexnej ľudskej 

odpovede na konkrétne výzvy života.43  

Naopak Kleber, etik z Univerzity v nemeckom Passau, vo svojej 

príručke obhajuje teologický pohľad na etiku takto: kresťanská teologická 

etika by prekročila svoje kompetencie, keby vyhovela požiadavkám, 

ktoré stále na ňu naliehajú, aby vypracovávala detailné pokyny pre 

konanie pri všetkých možných situáciách. Tento vedecký predmet 

o mravnosti podľa viery totiž už dosť dlho nie je len obyčajná morálka 

príkazov, ale stojí uprostred stvorenia, ktorého poriadok musí 

rešpektovať, aby celý systém neutrpel škodu.44 

V žiadnom prípade, podľa Klebera, nie je vhodné chápať človeka 

ako produkt anonymnej masy, vrhnutý do niektorej doby, prípadne 

určený pre likvidáciu do ničoty (vzdialená kritika Heideggera). Naopak 

človek by sa mal chápať ako žiaduce a milované Ty, ako tvor povolaný 

k definitívnemu zavŕšeniu. Na základe tohto zvláštneho a osobného 

vzťahu medzi Stvoriteľom a stvorením prináleží človeku mimoriadna 

dôstojnosť. Táto musí byť nedotknuteľná. Preto teologická etika, držiac 

sa aj biblického dekalógu vychádza z neobmedzenej úcty k ľudskému 

životu.45 

 
43 Porov. BÖCKLE, F. Bilanz meines ethischen Bemühens, tamže, s. 283. 
44 Porov. KLEBER, tamtiež, s. 9. 
45 Porov. KLEBER, tamtiež, s. 161. 
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Kleber dodáva, že človek má spoznať imanentný poriadok stvorenia 

a ním sa riadiť. To, čo do tohto poriadku patrí je vecne (objektívne) 

a eticky dobré, pokiaľ je to v súlade so stvorením. Teda na jednej strane 

veda a technika sú plne eticky oprávnené avšak na druhej strane sa 

vyžaduje úsudok svedomia, ktoré je najvyšším meradlom a normou 

etického konania človeka.46  

Pre vzťah biotechnológie a etiky teda Kleberovi vychádza, že 

sebaobmedzenie je tu trestné! Taká etika, ktorá by v týchto otázkach 

biomedicíny chcela prehliadnuť, alebo dokonca preskočiť poznatky 

prírodnej vedy, vykonáva moralizovanie, teda opak morálky. Naopak 

taká, ktorá si nahovára, že nemusí brať ohľad na žiadne etické ohľady, 

znamená neuznanie ľudskej skutočnosti a teda je neodborná!  

 

Podmienky ľudskej existencie 

 

Eisbach dôrazne pripomína, že nám dnes chýba schopnosť znášať 

utrpenie (aj pre empatiu, pomocou ktorej by sme boli schopní utrpenie 

pomáhať znášať). Podľa jeho názoru pokrok ľudstva k lepšiemu životu, 

nezávisí od zdolania technických možností pre boj proti chorobám 

 
46 Porov. KLEBER, tamtiež, s. 11.  
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46 Porov. KLEBER, tamtiež, s. 11.  
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a hladu, ale od toho, či sme schopní a pripravení znášať spoločné 

utrpenie.  

Eisbach sa pýta, aký zmysel má činnosť analýzy genómu na náš 

hodnotový postoj ako napr. prístup k postihnutým ľuďom? Často sa totiž 

stáva, že dnešným vývojom sa posúva negatívna eugenika smerom k tej 

pozitívnej, ktorá rozdeľuje ľudí na menej narodeniahodných a tých 

vysokohodnotných. Okrem toho, Eisbach nadsadzuje, že žiadna prírodná 

veda, dokonca ani iná technika, nevedia tak ohroziť človeka, ako 

množstvo novej biotechniky v spojení s vyrobenými farmaceutickými 

produktmi.47  

Takisto Schockenhoff prejavuje svoje obavy z nekontrolovateľnej 

inštrumentalizácie ľudského života, ktorá stále viac obmedzuje 

schopnosť človeka, znášať utrpenie a integrovať ho do konceptu života.48 

Moderný výskum uskutočňuje ťažko pozorovateľný krok smerom 

k diskriminácii chorých a zdravotne postihnutých ľudí. Avšak k ľudskej 

dôstojnosti patrí schopnosť žiť život dokonca aj so zdravotnými 

postihnutiami, ktoré neprotirečia danej ľudskej dôstojnosti človeka. 

Človek smeruje k smrti a v chorobe, bolesti a utrpení sa konfrontuje 

s touto skutočnosťou. Svet bez bolesti, utrpenia a ľudskej núdze by bol 

 
47 Porov. EISBACH, tamtiež, s. 142-3. 
48 Porov. SCHOCKENHOFF, E. Fortpflanzungsfreiheit und verantwortliche Elternschaft. In 
SCHOCKENHOFF E. (ed.) Medizinische Ethik im Wandel. Grundlagen-Konkretionen-
Perspektiven. Ostfildern: Schwabenverlag, 2005, s. 229. 
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totiž svet bez lásky, bez sústrasti, zľutovania a solidarity, teda svet 

odcudzenia sa ľudí navzájom, v skratke neľudský svet. Toto 

spoluradovanie sa a spoluznášanie, ktoré neponižuje druhého človeka 

v jeho odlišnom bytí sú základné formy kreatívnej bázne pre priblíženie 

sa k odlišným. Táto schopnosť teda musí zostať aj úlohou 

biomedicínskeho výskumu. Inak sa moderný vývoj premení vo víťaza, 

ktorý robí život polovičným a  berie vážne len tých šťastnejších, ktorí si 

v zlovestnej, smrteľnej zmene vytiahli lepší žreb na úkor iných osôb.49 

 

Všeobecné etické smery uplatňované pri biomedicínskych 

rozhodnutiach 

 

Samozrejme neexistuje len teologicko-filozofická, ale aj mnohé iné 

etické teórie. Avšak väčšina vedcov sa zhoduje v tom, že bioetika musí 

zostať súčasťou všeobecnej etiky a nie niečím novým, špecifický 

nezávislým. V pluralistickej spoločnosti sa vyformovali viaceré princípy, 

pomocou ktorých sa zdôvodňujú partikulárne bioetické rozhodnutia. 

Ondok ich radí takto: 50 

 
49 Porov. SCHOCKENHOFF, E. Fortpflanzungsfreiheit und verantwortliche Elternschaft, 
tamtiež, s. 230. 
50 Porov. ONDOK, tamtiež, s. 13. 
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49 Porov. SCHOCKENHOFF, E. Fortpflanzungsfreiheit und verantwortliche Elternschaft, 
tamtiež, s. 230. 
50 Porov. ONDOK, tamtiež, s. 13. 
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● konzekvencializmus: ktorý rieši problémy etického konania podľa 

výsledkov konania. Kritériom pre jednotlivca, alebo spoločnosť je 

maximum prospechu. Sem patrí aj situačná etika, utilitarizmus a 

proporcionalizmus. 

● deontologizmus: etické konanie je tu motivované povinnosťou 

a zodpovednosťou, ktoré však môžu byť chápané rôznym 

spôsobom. Nereflektuje však vždy dostatočne dôsledky jednania. 

● etika práv (populárna hlavne v USA): pri konaní a rozhodovaní 

zisťujeme aké a čie práva sú v našom konaní zahrnuté, teda aké 

práva komu prináležia. Táto teória je výhodnejšia z pohľadu 

jednotlivca, ale nie je vždy schopná riešiť konflikt medzi 

jednotlivými osobami, ak dôjde ku stretu ich individuálnych práv. 

● intuicionizmus: podľa tejto teórie nie je možné racionálne určiť, čo 

je eticky správne, ale len intuíciou, na základe bezprostrednej 

reflexie etickej stránky konania. Tento fenomén apriórneho prvku 

nášho poznania, zahrňujúci hlavne subjektívny prvok je veľmi ťažko 

zdôvodniť. 

● prípadne etika čnosti, alebo hodnôt (podľa Honeckera51). 

 
51 HONECKER, M. Wissen und Handeln. Ethische Probleme und Aporien in pränataler 
Diagnostik und Fortpflanzungsmedizin. In SCHOCKENHOFF, E. (ed.) Medizinische Ethik im 
Wandel. Grundlagen-Konkretionen-Perspektiven. Ostfildern: Schwabenverlag, 2005, s. 
203. 
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Použitie týchto princípov na moderne rýchlo sa vyvíjajúce oblasti 

predimplantačnej diagnostiky, alebo medicíny umelého oplodnenia sa 

však mnohým zdajú vzdialené od reality. Jednoduché použitie týchto 

princípov musí totiž, podľa Honeckera, zlyhávať na komplexnosti 

takýchto situácii. Oveľa dôležitejšie bude osloviť humánne inštitúcie, aby 

začali reflektovať svoje konanie. Lenže ako má legislatíva riešiť dnešný 

pluralizmus etických teórii? Honecker hľadá alternatívu medzi 

principiálnym relativizmom a rigorizmom.  

Principiálny relativizmus prenecháva vysoké nároky od PID praktík, 

až po umelé oplodnenie samotnému dopytu a individuálnemu 

rozhodnutiu. Takto sa stáva etika vecou individualneho názoru, 

súkromnou príležitosťou. Táto skutočnosť oberá etiku o verejný 

význam.  

Oproti tomu rigorizmus právom zdôrazňuje nutnosť základného 

spoločného konsenzu v etike, pretože tento je nevyhnutný pre spoločný 

život. Ale spoločný život nemôže byť vystavený ľubovôli jednotlivca 

a zároveň byť úplne bez hodnôt.  

Aby neostalo len pri bezvýznamných protestoch, pokračuje 

Honecker, musíme hľadať cestu medzi oboma pólmi. Pri pohľade na 

rozhodnutia v jednotlivých konkrétnych prípadoch je potrebné rozlíšiť 

dobré kompromisy od problémových kompromisov záujmov.  
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Honecker pokračuje, že model stupňov pri rozhodovaní u génovej 

terapie je na tomto mieste jedným z nežiaducich príkladov. K tomu 

prikladá Slippery-Slope argument (princíp naklonenej roviny), o 

postupnej zmene predstavy spoločnosti.52 Preto etiku robí 

transparentnou to, že nemá do činenia len s dobrými kompromismi, 

alebo s kompromismi záujmov, ale povzbudzuje k výzve a kritickej 

reflexii. Táto nemôže tematizovať len kritéria posúdenia. Skôr si bude 

vyžadovať dôraznejšiu reflexiu. Kompromisom záujmov predchádzajú 

rokovania o solidarite.  

Honecker na tomto mieste dôveruje svedomiu a nakoniec dodáva, 

že rozlíšenie medzi dobrom a zlom, ktoré je ľudskou podmienkou sa skrze 

vedecké pokroky v poznaní a technické inovácie nezruší, ale práve bude 

vedome pomáhať k mysleniu.53 

 

 

 

 

 

 
52 Slippery-Slope argument sa dá pomenovať aj ako lavínový efekt, alebo efekt snehovej 
gule. Porov. ZIMMERMANN-ACKLIN, M. Euthanasie: eine theologisch-ethische 
Untersuchung (Diel 79 z Studien zur theologischen Ethik). Fribourg : Saint-Paul, 2002, s. 
346.  
53 Porov. HONECKER, tamtiež, s. 204-205. 
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Testament jedného etika o biomedicínskom výskume 

 

V už spomínanej bilančnej reči profesor Böckle, krátko pred 

smrťou, dodáva, že:54 

1. lekárska etika nie je žiadna zvláštna morálka pre lekárov, ale etické 

úsilie o objektívnu legitímnosť zodpovednej lekárskej praxe. Tak ako 

všetko zodpovedné ľudské konanie sa aj toto meria podľa 

všeobecných etických princípov. Zodpovednosť v zmysle etiky 

zodpovednosti si vyžaduje objektívne legitimizovanú odpoveď na 

konkrétne otázky ľudského konania. Tento legitimizačný proces je 

vecou praktického rozumu. Nie v ľubovoľnom jednaní, ale 

v reflektujúcej skúsenosti ako ľudia Biblie v dekalógu, ktorý dnes patrí 

do katalógu ľudských práv modernej ústavy. Bez hodnôt by spoločný 

ľudský život nebol možný. Otázky zodpovednej etiky sú v konečnom 

dôsledku otázkami správneho rozhodnutia sa. Tento proces vyžaduje 

mnoho trpezlivosti a nedá sa vyriešiť jednoduchými odpoveďami.55  

2. lekárska etika nestojí izolovane vedľa práva, ale funguje všade a vždy 

pri právnom vzťahu lekára a pacienta. To čo profesionálna etika od 

lekárov vyžaduje, preberá právo spolu s právnou povinnosťou. Táto 

oblasť tak spája etiku a právo. Samozrejme, že hodnotová oblasť 

 
54 Porov. BÖCKLE, F. Theologisch-ethische Aspekte des Alterns, tamtiež, s. 284-286. 
55 Porov. BÖCKLE, F. Bilanz meines ethischen Bemühens, tamtiež, s. 284. 
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54 Porov. BÖCKLE, F. Theologisch-ethische Aspekte des Alterns, tamtiež, s. 284-286. 
55 Porov. BÖCKLE, F. Bilanz meines ethischen Bemühens, tamtiež, s. 284. 
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v morálke je oveľa viac komplexnejšia ako tá právna. To závisí 

v neposlednom rade na donucovacom charaktere práva. K podstate 

právnej normy patria totiž aj organizačné sankcie. Toto etika 

z mravno-normatívnych viet zodpovednosti vykonať nemôže. 

Donucovací charakter práva však tiež predkladá isté obmedzenia. 

Človek môže niekoho volať k zodpovednosti len za právne definovaný 

trestný čin. Avšak takáto definícia je pri dnešnom stále rýchlejšom 

pokroku diagnostických ako aj terapeutických možností 

v medicínskom práve, veľmi komplikovaná. Zákonodarca teda povie, 

čo minimálne vyžaduje právna povinnosť a čo sa prinajmenšom musí 

vykonať alebo nevykonať. Povinnosti a zodpovednosť pre pacientov 

však idú podstatne ďalej. Profesionálna etika môže ovplyvniť 

rozhodujúcim spôsobom stanovovať napr. pri novonarodených 

deťoch kritéria ireverzibility alebo prognózy budúcnosti. Toto sa 

správne uskutočňuje spôsobom rozpracovávania právnych línii 

pomocou profesijných organizácií.  

3. pri všetkých významoch, ktoré dnes dostáva zavedenie moderných 

technológií v diagnostike a terapií, nie je praktická medicína sama 

o sebe žiadna technika, ale prax. Je podkladom pre skutočnú lekársku 

zodpovednosť voči chorému, stanovuje individuálnu diagnózu vo 

svetle aktuálnych lekárskych poznatkov a jej ohodnotenie na základe 

najlepšieho vedomia a svedomia. Pri liečení sa však nejedná len 
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o použitie nejakej teórie ako pri výrobe nejakého stroja. Nejde tu teda 

o techniku, ktorá by bola orientovaná na výrobu. Lekárova prax totiž 

uskutočňuje svoj cieľ konaním na inom človeku, ktorý ako osoba 

vlastní poznanie a vôľu. Preto je dôležité orientovanie sa na pravdu 

a správnosť konania. Na tomto mieste však vstupuje do hry o najlepšie 

možné poznanie práve svedomie, čiže žiadny nárok na ľubovoľné 

sebaurčenie. Ide tu skôr o plnú identitu človeka-lekára so sebou 

samotným. V lekárskej zodpovednosti má dôležitý význam 

aj aktuálnosť. Lekári predsa najlepšie vedia ako sa pacient cíti 

v klinickom prostredí, kde sa dostáva do technicky orientovanej 

mašinérie starostlivosti, ktorá je úplne zameraná na úspešnosť 

udržania pri živote. Len rozhodnutie zo svedomia môže vyviesť z tohto 

účelového postoja. Toto však potrebuje dostatok skúseností a zrelosti.  

 

Biomedicínska technika a právo na poznanie jej cieľa 

 

Bräutigam pripomína, že proti názoru anglického reprodukčného 

lekára P. Steptoea, otca dieťaťa zo skúmavky Luisy Brownovej, ktorý 

hovorí že „ethics never stand still, they have to move with technology“ by 

bolo vhodné postaviť citát zo známej knihy H. Jonasa Princíp 

zodpovednosti: „Bez znovuzavedenia kategórie posvätná nemôžeme mať 

44



 
 

44 

o použitie nejakej teórie ako pri výrobe nejakého stroja. Nejde tu teda 

o techniku, ktorá by bola orientovaná na výrobu. Lekárova prax totiž 

uskutočňuje svoj cieľ konaním na inom človeku, ktorý ako osoba 

vlastní poznanie a vôľu. Preto je dôležité orientovanie sa na pravdu 

a správnosť konania. Na tomto mieste však vstupuje do hry o najlepšie 

možné poznanie práve svedomie, čiže žiadny nárok na ľubovoľné 

sebaurčenie. Ide tu skôr o plnú identitu človeka-lekára so sebou 

samotným. V lekárskej zodpovednosti má dôležitý význam 

aj aktuálnosť. Lekári predsa najlepšie vedia ako sa pacient cíti 

v klinickom prostredí, kde sa dostáva do technicky orientovanej 

mašinérie starostlivosti, ktorá je úplne zameraná na úspešnosť 

udržania pri živote. Len rozhodnutie zo svedomia môže vyviesť z tohto 

účelového postoja. Toto však potrebuje dostatok skúseností a zrelosti.  

 

Biomedicínska technika a právo na poznanie jej cieľa 

 

Bräutigam pripomína, že proti názoru anglického reprodukčného 

lekára P. Steptoea, otca dieťaťa zo skúmavky Luisy Brownovej, ktorý 

hovorí že „ethics never stand still, they have to move with technology“ by 

bolo vhodné postaviť citát zo známej knihy H. Jonasa Princíp 

zodpovednosti: „Bez znovuzavedenia kategórie posvätná nemôžeme mať 

44

 
 

45 

etiku, ktorá by skrotila sily, ktoré už dnes máme k dispozícii.“56 Technika, 

ako pripomína Kleber v svojej príručke pre diecézu Passau, má v sebe 

niečo nepopierateľne pokúšajúceho.  

Autor tu poukazuje na druhé Schockenhoffove kritérium, kde 

konanie človeka musí brať neustále ohľad na svojho blížneho ak chce 

konať morálne dobre. Kto teda ponúka inému ovocie svojej práce bez 

toho, aby mu odovzdal aj vedomosti, ten koná mravne zle, pretože mu 

odopiera niečo potrebné. Takisto je škodlivé a zavrhnutiahodné 

úmyselne privádzať iného človeka do pokušenia. Preto si Kleber kladie už 

v roku 1990 otázku, či sme sa modernými možnosťami biomedicínskej 

vedy nedostali na hranicu etickej únosnosti človeka. Práve jeho viera 

v zjavenie mu bráni prepadať do rezignujúceho pesimizmu.57 

Prof. Mattei z Paríža, titulárny člen francúzskej národnej lekárskej 

akadémie a riaditeľ francúzskeho Červeného kríža, pri zamyslení sa nad 

zdravotnou reformou vo Francúzsku hovorí, že najlepšia inšpirácia bude 

globalizácia medicínskych a medicínsko-sociálnych potrieb. Logika je tu 

globálna: ak technizácia nastoľuje zmeny, humanita vyžaduje trvácnosť. 

Oba aspekty sú nerozlučiteľné. Dokonca Mattei tvrdí, že nepoznanie úloh 

ľudstva vrhne diskreditáciu na celý technický pokrok ako taký. Francúzsky 

systém lekárskej starostlivosti sa nemôže nezaujímať o to, čím sa chorý 

 
56 Porov. KLEBER, tamtiež, s. 40.  
57 Porov. KLEBER, tamtiež, s. 11. 
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po medicínskej intervencii stane. Mattei tu kladie otázku: akú logiku je 

potreba nájsť v prípade, ak medicínsky úspech nasleduje sociálna smrť 

zbavená premýšľania? Etika je totiž obnovené dotazovanie sa tvárou tvár 

medicínsko-vedeckému pokroku na úkor ekonomiky, demografie 

a rozpustenia sociálnych zväzkov a aj prevládania egoizmov. Jediná 

odpoveď tu zostáva návrat k človeku ako jednote každej akcie, k človeku, 

vo všetkých jeho dimenziách - či už fyzických, morálnych, alebo 

sociálnych.58 

 

Volanie po nových formách výučby na medicínskych fakultách 

 

Pohľad na medicínsku vedu rozšírme na tomto mieste o Ragerovu 

analýzu. Jeho pohľad na medicínu ako praktickú vedu vyžaduje istú 

základňu, z ktorej by táto potrebovala vychádzať, aby mohla správne 

posudzovať a konať. Jedná sa tu o systematickú a koherentnú základňu 

poznania človeka, ktorá sa bude opierať o filozofické princípy ako aj 

o biologické, sociologické a psychologické dáta. Táto disciplína by sa 

mohla nazývať „medicínska antropológia“.59 Bude potrebné oveľa hlbšie 

 
58 Porov. MATTEI, J. - F. L'hôpital, entre le médical et le social. In Revue Études, Bioéthique. 
Du début à la fin de vie. Paríž : mimoriadne číslo 2009, s. 183. 
59 Porov. RAGER, G. Medizin als praktische Wissenschaft. Zur Grundlegung des ärztlichen 
Handelns. In SCHOCKENHOFF, E. (ed.) Medizinische Ethik im Wandel. Grundlagen-
Konkretionen-Perspektiven, s. 82. 
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58 Porov. MATTEI, J. - F. L'hôpital, entre le médical et le social. In Revue Études, Bioéthique. 
Du début à la fin de vie. Paríž : mimoriadne číslo 2009, s. 183. 
59 Porov. RAGER, G. Medizin als praktische Wissenschaft. Zur Grundlegung des ärztlichen 
Handelns. In SCHOCKENHOFF, E. (ed.) Medizinische Ethik im Wandel. Grundlagen-
Konkretionen-Perspektiven, s. 82. 
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zakotvenie lekára vo filozofickej antropológii, pretože človek musí byť 

nanovo premyslený ako sloboda. Ako sloboda, ktorá je vložená 

do medziosobného vzťahu.60 Súčasne musia medicínsky základný 

výskum a technológie lepšie integrovať chápanie človeka vo 

všeobecnosti a pacientov zvlášť.  

Takisto obhajuje Rager aj zavedenie nového učebného odboru na 

lekárskych fakultách, ktorý by sa nazýval „psychosociálna medicína“. Tu 

by sa študentom medicíny priblížili psychologické a sociálne problémy 

lekárskeho konania a otvoril priestor pre také aspekty ľudského života, 

ktoré ležia mimo čisto fyzického blaha. Tento odbor by sa mal snažiť 

vypracovať nový a celistvý koncept medicíny. Takto by sa mohlo podariť 

zmeniť technické myslenie o človeku u mnohých lekárov.61  

Z týchto dôvodov by mala byť etika integrovanou súčasťou 

lekárskeho konania, mala by byť stálym ukazovateľom smeru pre 

lekárovo rozhodnutie a  slúžiť ako základný postoj lekára voči jeho 

pacientovi.62 Pretože lekár nie je v službe vedy, ale človeka.63 Profesorka 

Thielová zo Štrasburgu takisto pripomína, že len vzťah dôvery k druhej 

osobe, teda ten vzťah, ktorý sa odváži vstúpiť hrdo do vnútra práve 

 
60 Porov. EISBACH, tamtiež, s. 131. 
61 Porov. RAGER, tamtiež, s. 84. 
62 Porov. RAGER, tamtiež, s. 82. 
63 Porov. BONÉ, E. – MALHERBE, J.-F. Engendré par la science. Paríž : Cerf, 1985, s. 28. 
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skúšanej správnej vzdialenosti medzi oboma aktérmi, dovolí každému, 

na jednotlivom poli svojej existencie, udeliť zmysel svojmu životu. 

Dokonca by, podľa nej, nebolo na škodu znovuobjaviť, že medicína je 

vlastne umením, zručnosťou, ktorá sa získava štúdiom a praxou a preto 

sa nemôže redukovať na techné.  

Avšak hovoriť o medicíne ako o umení by znamenalo uznať ju 

nielen ako vlastné poznanie, ale toto poznanie uviesť do harmonickej 

súčinnosti, ktorú by každý človek chcel dať svojej existencii, poriadku 

zhodnému s reprezentáciami a vierami v rôzny spôsob javenia, rítu a 

poslednej inštancie účinného spojenia medzi gestom a slovom. Medicína 

by mohla byť skutočne humánna, rovnako ako aj technickou mediáciou, 

ktorá by umožnila každému človeku prechod z problematickej situácie na 

novú úroveň vyváženia, napojeného na zdroje jeho náboženského, 

spirituálneho a filozofického javenia sa (teda jeho existencie).64 

 

Záver 

 

Druhý vatikánsky koncil Katolíckej cirkvi videl už pred skoro 50-timi 

rokmi možné nebezpečenstvo chybného vývoja a preto naliehal, aby sa 

 
64 Slovo „art“, podľa historického slovníka francúzskeho jazyka, pochádza z latinčiny 
a znamená „byť a konať“. Porov. THIELOVÁ, M.-J. (ed.) Où va la médecine ? Sens des 
représentations et pratique médicales. Štrasburg: Presses Universitaires de Strasbourg, 
2003, s. 312. 
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presadzovali najvyššie meradlá etického konania. Človek sa nesmie vydať 

plnému tlaku akéhokoľvek automatizmu, ani preceniť výsledky svojej 

práce, a obmedziť sa len sám na seba a nehľadať nič viac.65  

Nakoniec Kleber uvádza pozoruhodnú vetu, ktorú už pre 200 rokmi 

napísal slobodný pán z Hardenbergu Fridrich Leopold nazývaný Novalis 

(1772-1801): „Ak chcú ľudia vykonať krok vpred k ovládnutiu vonkajšej 

prírody pomocou umenia organizácie a techniky, musia najprv urobiť tri 

kroky etického prehĺbenia vo svojom vnútri. Ak tieto tri kroky v našom 

vnútri nevykonáme, vznikne z tzv. pokroku v konečnom dôsledku 

neopísateľné nešťastie.“66 

Teologická etika obhajuje aj v medicíne návrat k etike 

sebaobmedzenia človeka, ako aj bázne a úcty k prírode ako stvoreniu.67 

 
65 Porov. KLEBER, tamtiež, s. 12, podľa konštitúcie II. vatikánskeho koncilu Gaudium et 
spes 57 a 61. Čo sa iných dokumentov Magistéria katolíckej Cirkvi týka, chceli by sme tu 
spomenúť napr. Spoločný pastoračný list biskupov z Fribourgu, Štrasburgu a Bazileja 
týkajúci sa biomedicínskych problémov a genetiky z februára 2002 s názvom „Život 
v priestore horného Porýnia“ a nakoniec aj iné dokumenty: od pápežských encyklík Pavla 
VI. Humanae vitae z 25. júla 1968 až po encykliky Jána Pavla II. Veritatis splendor z 1993 a 
Evangelium vitae z 25.3.1995 a následne inštrukcie kongregácie pre náuku o viere pod 
vedením neskoršieho pápeža Benedikta XVI. „Donum vitae. O rešpektovaní rodiaceho sa 
života a dôstojnosti plodenia.“ z 22. 2. 1987 ako aj poslednú inštrukciu „Dignitatis 
Personae. O niektorých otázkach bioetiky“ z 8. 12. 2008. Nakoniec spomeňme aj 
dokumenty medzinárodnej teologickej komisie venovaných morálnej teológii a etike 
(zhrnuté do štúdie Dokumenty mezinárodní teologické komise věnované morální teologii 
a etice, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2010), hlavne ten posledný Hledání 
univerzální etiky. Nový pohled na přirozený zákon, z roku 2008. 
66 Porov. KLEBER, tamtiež, s. 8. 
67 Porov. EISBACH, tamtiež, s. 131. 
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Nakoniec nám zostal ešte jeden dôležitý aspekt ľudského konania, na 

ktorý nesmieme zabudnúť pri všetkých pohľadoch na pravdu: všetky 

možné a mysliteľné intervencie nikdy nebudú automaticky šťastné, 

múdre alebo morálne dobré.68 Z morálneho hľadiská teórie ľudského 

skutku totiž veľmi dobre vieme, že tento bude vždy do istej miery 

tajomstvom.69 

Ako teologickí etici chceme spolu s Kleberom ukončiť náš príspevok 

myšlienkou, že v celej oblasti biomedicínskeho výskumu, je vždy 

potrebné mať vo veľkej miere porozumenie pre vec a schopnosť veľkej 

úcty (bázne) pred étosom tak, aby biotechnológia ostala verná svojej 

úlohe služby ľudskému svetu, a aby jej etický rozvoj bol zodpovedný, 

spoločensky únosný a politicky realizovateľný. Kdekoľvek sa život (či už 

ľudský, alebo zvierací) používa pre zištnosť, pýchu, zvedavosť, alebo 

obyčajnú svojvôľu, tak sa tu jedná o morálne zavrhnutiahodné zneužitie, 

keďže úcta k životu je našou základnou etickou povinnosťou.70 Toto 

posolstvo v roku zamýšlania sa nad encyklikou pápeža Františka Laudato 

si´ si vyžaduje hodne úsilia.71 
 

 
68 Porov. BONÉ – MALHERBE, tamtiež, s. 25. 
69 Porov. BÖCKLE, F. Bilanz meines ethischen Bemühens, tamtiež, s. 288. 
70 Porov. KLEBER, tamtiež, s. 8. 
71 Pápež FRANTIŠEK, Laudato si´,  [online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete: 
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-
papezov/c/encyklika-laudato-si.  
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71 Pápež FRANTIŠEK, Laudato si´,  [online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete: 
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-
papezov/c/encyklika-laudato-si.  

50

 
 

51 

3. VÝVOJ VZŤAHU PACIENTA A LEKÁRA V LEKÁRSKEJ ETIKE 

MODERNEJ DOBY 

 

Jednou z etických tém 20. storočia, ktoré prekonali výrazný posun 

v chápaní a aplikácii etického vzťahu, je aj vzťah lekára a pacienta 

v ošetrovacom procese. Viacerí odborníci na medicínsku etiku 

upozorňujú, že tento vzťah je charakterizovaný svojou asymetriou: 

pacient sa stretáva s lekárom ako ten, ktorý prosí o pomoc v často 

existenciálnej núdzi, vedený dôverou, že tento odborník mu pomôže.72  

Lenže otázka, čo je vlastne choroba a čo zdravie vážne ovplyvňuje 

už z podstaty osobný vzťah týchto dvoch subjektov liečebného procesu. 

Na dôvažok sa tento problém javí v modernej dobe stále viac 

kontroverzný.  

Heinrich Schipperges poznamenáva, že za  lekárske umenie bola 

v starých kultúrach považovaná práve veda o zdravom vedení života 

a takisto snaha a výchova o zdravú životosprávu.73 Andreas Heller z 

Viedne považuje moderné choroby za súčasť kvalitatívne nového 

 
72 Porov. MARCKMANN, G. - BORMUTH, M. Arzt-Patient-Verhältnis und informiertes 
Einverständnis. In: WIESING, U. (ed.). Ethik der Medizin. 4. rozš. vyd., Stuttgart: Reclam, 
2012, s. 96-106, tu s. 96. 
73 Porov. SCHIPPERGES, H. Gesundheit-Krankheit-Heilung. In Böckle, Franz (ed.), 
Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft. Diel 10, Freiburg im Br.: Herder, 1980. s. 51-
84, tu s. 53. 
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potravinového zásobovacieho problému. V dôsledku zmeny 

demografického vývoja obyvateľstva a rastúceho očakávania kvality 

života sa panoráma chorôb zmenila z vírusových ku chronicko-

degeneratívnym ochoreniam.74 Choroba však znamená individuálne 

stále akúsi krízu. Súčasne rastie záujem o alternatívne, komplementárne 

formy liečby a k tomu aj pacientovo poznanie jeho vlastných práv.  

 

Krátka história lekárskej starostlivosti 

 

Heinrich Schipperges poznamenáva, že v medicíne rannej západnej 

kultúry zvlášť korešpondoval princíp uzdravovania s teóriou nemoci. 

Prvýkrát v dejinách medicíny sa totiž do centra procesu uzdravovania 

dostala osoba chorého. Za to môžeme ďakovať kresťanskej kultúre a jej 

orientácii na lásku k blížnemu a postoju kresťanského sebazapierania. 

Tieto postoje vedú k verejnej starostlivosti o nemocných a teda rozvoju 

špitálov a láska k blížnemu sa postupne od 12. storočia stáva aj činnosťou 

laikov. Lekárske umenie sa tak povýšilo na charitatívne umenie.  

Okrem toho, významným krokom západného stredoveku bolo, že 

sa v spoločnosti a vedeckom svete presadila medicína ako intelektuálna 

 
74 Porov. HELLER, A. Lexikon für Theologie und Kirche (LThK), 6. diel, čl.: Kranke. Freiburg 
im Br.: Herder, 2009, s. 411. 

52



 
 

52 

potravinového zásobovacieho problému. V dôsledku zmeny 

demografického vývoja obyvateľstva a rastúceho očakávania kvality 

života sa panoráma chorôb zmenila z vírusových ku chronicko-

degeneratívnym ochoreniam.74 Choroba však znamená individuálne 

stále akúsi krízu. Súčasne rastie záujem o alternatívne, komplementárne 

formy liečby a k tomu aj pacientovo poznanie jeho vlastných práv.  

 

Krátka história lekárskej starostlivosti 

 

Heinrich Schipperges poznamenáva, že v medicíne rannej západnej 

kultúry zvlášť korešpondoval princíp uzdravovania s teóriou nemoci. 

Prvýkrát v dejinách medicíny sa totiž do centra procesu uzdravovania 

dostala osoba chorého. Za to môžeme ďakovať kresťanskej kultúre a jej 

orientácii na lásku k blížnemu a postoju kresťanského sebazapierania. 

Tieto postoje vedú k verejnej starostlivosti o nemocných a teda rozvoju 

špitálov a láska k blížnemu sa postupne od 12. storočia stáva aj činnosťou 

laikov. Lekárske umenie sa tak povýšilo na charitatívne umenie.  

Okrem toho, významným krokom západného stredoveku bolo, že 

sa v spoločnosti a vedeckom svete presadila medicína ako intelektuálna 

 
74 Porov. HELLER, A. Lexikon für Theologie und Kirche (LThK), 6. diel, čl.: Kranke. Freiburg 
im Br.: Herder, 2009, s. 411. 
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(teda rozumová) činnosť.75 Nemocný sa stáva indivíduom, ktoré je 

obdarené slobodou, rozumom a priestorom vnútornosti. Všetko, čo je 

stvorené je stvorené dobre a choroba je nedostatkom. Galská fyziológia 

a stoická filozofia sa tu prepájajú s kresťanským myslením.76  

Byť nemocným bolo zakorenené v antropologicky orientovanom 

koncepte skúsenosti. Medicína ako „secunda philosophica“ sa dotýka 

všetkých vied a umenia a lekár mal do činenia so všetkými týmito 

oblasťami. Choroba sa tu nedala oddeliť od otázky svetonázoru. 

V kontexte stredovekého pohľadu na zlo sa stala táto skúškou, kedy 

trpezlivé znášanie sa žiadalo sa byť odmenené. Medicína mala 

inštrumentálny charakter a uzdravovanie zostávalo sociálnou úlohou.77  

Iný nie celkom optimistický názor prináša Šmerda, keď v intencii 

Jacquesa le Goffa uvádza, že často sa názory preklápali akoby na druhú 

stranu a medicína sa stávala medicínou duše, ktorá síce liečila aj telo, ale 

nikdy sa neobmedzovala len na neho.78 Schipperges ďalej dodáva, že 

vzťah medicíny a filozofie sa na začiatku 20. storočia dostával stále viac 

 
75 Porov. ŠMERDA, H. Křesťanská charita od počátku do konce středověku (s přihlédnutím 
k jižní Moravě), Břeclav: Jiří Polách, 2011, s. 107. 
76 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 65. 
77 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 66. 
78 Porov. ŠMERDA, tamtiež, s. 107. 
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a viac do stredu verejných záujmov, avšak analýzy a interpretácie sa 

týkali nevyrovnane viac lekárov ako filozofov.79 

Z vyššie načrtnutej analýzy vidíme, že ak sa chceme zaoberať 

vývojom vzťahu medzi pacientom a jeho ošetrujúcim lekárom, 

nesmieme zabudnúť na zodpovedajúcu dobovú filozofiu, ktorá tento 

vzťah výrazne ovplyvnila. Napriek tomu, že sa nachádzame v kresťansky 

orientovanej časti strednej Európy, náš vedecký (a teda aj medicínsky) 

svet sa skôr uberá z rozličných dôvodov novovekým osvietenecko-

filozofickým smerom.  

Schipperges tu poukazuje na fakt, že v dejinách si bol človek viac 

vedomý kritického stavu svojej ohraničenej existencie, ako je tomu dnes 

(hlavne zásluhou rýchleho vedecko-technického pokroku). Súčasne sa 

v minulosti presadzoval tzv. klasický koncept medicíny ako náuky 

o zdraví, chorobe a uzdravovaní. Tento udržiaval rovnováhu medzi tzv. 

teóriou a praxou, z čoho vyplýval záver, že od legitímnosti zásahu sa dá 

odvodiť motivačná úloha medicíny.80 Úlohou lekára preto bolo:  

● zdravé telo udržiavať pomocou rozumného vedenia života  

● chorobou poznačené telo pomáhať uzdravovať. 

Schipperges vidí v dejinách náuky o zdraví dva veľké míľniky:  

 
79 Poz. v. ENGELHARDT D., SCHIPPERGES H., Die inneren Verbindungen zwischen 
Philosophie und Medizin im 20. Jahrhundert. Darmstadt 1980, porov. SCHIPPERGES, 
tamtiež, s. 53. 
80 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 56-7. 
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79 Poz. v. ENGELHARDT D., SCHIPPERGES H., Die inneren Verbindungen zwischen 
Philosophie und Medizin im 20. Jahrhundert. Darmstadt 1980, porov. SCHIPPERGES, 
tamtiež, s. 53. 
80 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 56-7. 
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● rok 1850 - nástup vedy a tzv. redukcionizmus na 

experimentálne vybudovaný fyziologický model myslenia a  

● rok 1980 - rozšírenie tohto modelu na polia ohrozujúce naše 

zdravie ako životné prostredie, spoločný svet a vlastné celý 

moderný životný priestor.81  

Takto kultúra, mravy a ich nebezpečenstvá spolurozhodujú 

o zdraví, alebo chorobe pacienta. Autor dodáva, že už Aristoteles 

považoval stav byť zdravý za postoj, alebo habitus vo vnútri inej 

kategórie. Dodáva tu Heraklitovu myšlienku, že „zdravo myslieť je 

najväčšia dokonalosť“. 

V polovici 19. storočia však je už medicína aplikovanou prírodnou 

vedou, ktorá je experimentálne vybudovaná zdravotníckou technikou 

a pokúša sa poslúžiť si podľa možnosti čo najobjektívnejšou 

normalitou.82 Súčasne od osvietenstva však nastáva zmena od 

charitatívne motivovanej „medicina privata“ ku právne a poisťovnícky 

chápanej „medicina publica“, pričom sa začína zabúdať na mnohé služby 

chorým.83 Schipperges poukazuje na to, že táto sekulárna zmena 

terapeutických funkcii a inštitúcii je úzko spätá aj s otázkou cieľa 

 
81 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 60. 
82 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 67. 
83 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 75. 
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ozdravovacích procesov. Liečenie je totiž z princípu rehabilitácia, 

zlepšenie, uzdravovanie.84 

Dnes už nepopierame, že choroba ako taká často súvisí 

s osobnostnými štruktúrami človeka, jeho individuálnymi a sociálnymi 

životnými situáciami ako je napr. práca, skúsenosť straty, smútok. 

Normatívny pojem choroby sa stáva principiálne závislým od sociálnych 

a kultúrnych podmienok.85 Byť chorým otvára široké možnosti 

rozhodnutia zmeniť, alebo zachovať spôsob života. Choroby sú teda vo 

svojej autonómii a schopnosti rozhodovania obmedzené a odkázané na 

pomoc. Táto pomoc sa v kresťanskej tradícii volá „príkaz lásky 

k blížnemu“, alebo motivované jednanie samaritána (Lk 10). 

Teologicky nám choroba poukazuje na krehkosť a obmedzenosť 

ľudského života a vrhá tieň na vinu a zmysel. Vo všetkých náboženstvách 

je to trest Boží, alebo pomsta démonov, strata harmónie skôr ako 

prirodzený defekt alebo výpadok.86 Napriek tomu vidíme ako neľahko sa 

vytvára rovnováha medzi redukcionizmom a nazvime druhý extrém 

„špiritizmom“ v medicíne. 

Patrick Verspieren z Paríža uvádza definíciu Národnej etickej 

komisie Francúzska z roku 1998, ktorá uvádza, že sme svedkami 

 
84 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 76. 
85 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 68. 
86 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 64. 
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prechodu medicínskej etiky z teleologického štýlu, ktorý vyznáva 

v prvom rade princíp prospešnosti k inému, deontologickému štýlu, 

ktorý zase zdôrazňuje rešpekt osoby, ktorá je považovaná za morálne 

autonómny subjekt.87 

Schipperges nakoniec poznamenáva, že problém definície toho, 

kedy je človek chorý a kedy zdravý sa fatálne prenáša do poriadku 

dnešného moderného sociálneho poisťovníctva. Tu lekárske vypísanie 

ako zdravý, alebo chorý musia byť jednoznačne priradené formálne 

právnym kritériám, kde sa musí zakaždým počítať s významnými 

a rastúcimi sociálnymi dôsledkami. Tento systém výlučnej starostlivosti 

o pacientov a sociálneho poistenia vytvára partnera, ktorý skôr inklinuje 

k tomu, aby bol chorý, ako bol motivovaný byť zdravý a takto dosiahol 

nový postoj k životu v strede a podľa správnej miery.88 

Prof. Eberhard Schockenhoff zase pripomína, že medzičasom sa 

medicína dostala do takých oblastí, v ktorých sa nejedná len o samotné 

uzdravenie z chorôb, ale tendenčne aj nezriadené ovládanie všetkých 

etáp života od počatia, až po smrť. V tomto význame sa dnešné lekársko-

 
87 Porov. VERSPIEREN, P. Malade et médecin, partenaires, In: Études, mimoriadne číslo: 
Bioéthique. De début ä la fin de vie. Paris, 2009, s. 161-172, tu s. 162, podľa: COMITÉ 
CONSULTATIF NATIONAL D´ÉTHIQUE (CCNE), Consentement éclairé et information des 
personnes qui se prêtent à des actes de soin ou de recherche., Rapport n°58, Cahiers du 
CCNE, n°17, octobre 1998, s.8. 
88 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 62. 
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etické ciele zrazu javia problematickejšie a oveľa viac si vyžadujú ich 

adekvátnu obhajobu. Preto možno tvrdiť, že lekárske zásahy sa už 

nemerajú len podľa toho, či jednotlivému človeku prinášajú zmysluplný 

rozvoj jeho osobného bytia a nárokov na kvalitu vlastného života alebo 

či umožňujú vedomú integráciu jeho dlhšie trvajúceho života do jeho 

životopisu.89 

 

Snaha o antropologický dôraz pri rovnoprávnosti vzťahu lekára a 

pacienta 

 

Vzťah lekár-pacient, ktorý je centrálnym prvkom medicínskeho 

jednania90, teda prešiel aj vďaka modernému pokroku mnohými etapami 

ako prehnaným zbyrokratizovaním, zošnurovaním zákonmi, vlastným 

súhlasom pacienta namiesto zotrvania na stanovisku tzv. otcovskej 

(nazývanej aj rodičovskej, alebo kňazskej) autority (paternalizmus), ktorá 

často chcela chrániť pacienta pred ním samotným.91 Viacerí autori 

k paternalistickému modelu priraďujú podľa Ezekiela a Lindy 

Emanuelových aj informatívny (súhlas pacienta), interpretatívny (lekár 

si hodnotenia necháva pre seba, ale pomáha pacientovi ozrejmiť si jeho 

 
89 Porov. SCHOCKENHOFF, Ethik des Lebens, tamtiež, s. 283. 
90 Porov. MARCKMANN, G., BORMUTH, M., tamtiež, s. 96. 
91 Porov. VERSPIEREN, tamtiež, s. 171. 
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89 Porov. SCHOCKENHOFF, Ethik des Lebens, tamtiež, s. 283. 
90 Porov. MARCKMANN, G., BORMUTH, M., tamtiež, s. 96. 
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hodnotové predstavy a zvoliť najvhodnejšiu opciu) a nakoniec 

deliberatívny (spoločné rozhodnutie oboch strán) model.92 

Paternalizmus samotný vychádza podľa Emanuelových z predpokladu, že 

existujú objektívne kritéria, podľa ktorých sa určí, čo je pre pacienta to 

najlepšie.93 

Moderná medicína sa stáva čím ďalej tým viac pretechnizovaná, 

preobjektivizovaná a vzťah lekára a pacienta sa prebyrokratizováva 

a napĺňa množstvom právnych noriem. Lekár pri napĺňaní lekárskeho 

étosu sám prechádza viacerými fázami premeny modernej medicíny na 

ktoré vôbec nebol pripravený ani naučený na lekárskej fakulte. Často sa 

z tejto profesie stáva zamestnanie namiesto povolania, alebo 

dôveryhodnosť lekára sa uskutočňuje z dôvodu odbornej kompetencie 

namiesto osobnej integrity.  

Prof. Antonelus Elsässer z Eichstädtu k tomu dodáva, že práve pre 

tieto dôvody sa musí lekársky étos rozširovať pomocou vedomého 

poznania vlastnej povinnosti až ku stálej snahe o dialóg a komunikáciu. 

Ďalej o rešpektovanie dôstojnosti a slobody pacienta, hľadanie vecne 

správneho a ľudsky zmysluplného ošetrovania pacienta pomocou 

 
92 Porov. MARCKMANN, G., BORMUTH, M., tamtiež, s. 97-98 alebo ZIMMERMANN-
ACKLIN, tamtiež, s. 386. 
93 Porov. EMANUEL E. J., EMANUELOVÁ L. L., Vier Modelle der Arzt-Patient-Beziehung. In 
WIESING, U. (ed.). Ethik der Medizin. 4. rozš. vyd., Stuttgart: Reclam, 2012, s. 107-110, tu 
s. 107. 
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osobnej zodpovednosti a starostlivosti o celistvé dobro chorého človeka 

ako aj humanizáciu medicínskej praxe podliehajúcej socio-kultúrnej 

zmene rámcových podmienok.94 

Schipperges sa vo svojej analýze pokúša ukázať cestu 

z redukovaného pohľadu zdravotníckej techniky orientovanej na 

chorobu, k zdravotníctvu orientovanému na chorých. Technologický 

redukcionizmus pojmu choroby sa podpísal pod úspech patológie, 

farmakológie a terapie a vyvinul sa ku vysoko dokonalým prístrojom. 

Takto sa Schipperges blíži k Hellerovej teórii.  

Moderné choroby totiž potrebujú stratégiu prevencie 

a doliečovania, kde sa subjektivita nemocného dostáva do stredu 

pozornosti.95 Avšak my sa dnes sotva učíme o tom, že utrpenie sa dá 

vnímať ako úľava a oslobodenie, ako možnosť k introspekcii a pokániu, 

alebo očisteniu, sebarealizácii a ospravedlneniu (alebo dokonca 

teologicky môže utrpenie viesť k dokonalejšiemu stavu blaženosti). 

 

 

 

 
94 Porov. ELSÄSSER, A. Heslo: Ärztliches Ethos, In KASPER W., Lexikon für Theologie und 
Kirche (skr. LThK), 1. diel, Freiburg im Br.: Herder, 2009, s. 1051. 
95 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 69. 
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94 Porov. ELSÄSSER, A. Heslo: Ärztliches Ethos, In KASPER W., Lexikon für Theologie und 
Kirche (skr. LThK), 1. diel, Freiburg im Br.: Herder, 2009, s. 1051. 
95 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 69. 
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Výhody a nevýhody princípov autonómie, sebaurčenia a distributívnej 

spravodlivosti vo vzťahu pacienta a lekára 

 

Pri analýze vzťahu pacienta a lekára nám pomáha etika princípov. 

Pomocou tejto ohodnocujeme možnosti jednania, prípadne popíšeme 

zmeny. K tej najdôležitejšej došlo pri presadzovaní vôle pacienta práve 

po II. svetovej vojne. Stalo sa tak hlavne z dôvodu otrasných skúseností 

nacistickej medicíny, čo si vyžadovalo princíp ochrany ľudských práv 

človeka. Súhlas pacienta má teda zabraňovať, aby sa tento nestal 

nástrojom rozhodovania v rukách druhých.96 Všetko to urýchlil 

norimberský proces (aj s lekármi ako obžalovanými) ako výsledok II. 

svetovej vojny. Vtedy tvárou tvár poznaniu následkov ľudských 

experimentov sa zrodilo povedomie pre nevyhnutnosť vývoja 

štandardov lekárskeho jednania, aby sa takýmto excesom mohlo 

zabrániť. Takto sa najprv negatívne stanovila hranica lekárskemu 

výskumu na pacientoch (pozitívne stanovená hranica by bola úplné 

vyjdenie v ústrety pacientovým želaniam).97 

Prof. Karl-Heinz Peschke z Mödlingu v tomto zmysle vhodne 

zdôrazňuje, že hlavná zodpovednosť za vlastné zdravie spočíva na 

 
96 Porov. MILFAIT, R. (ed.), Teologická etika v kontexte sociální a pastorační práce, 
Středokluky: Zdeněk Susa, 2012, 540 s., s. 496. 
97 DÜWELL, tamtiež, s. 176. 
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pacientovi, zatiaľ čo úlohou lekárov a ošetrovateľov je tomuto človeku 

pri uskutočňovaní tohto cieľa pomáhať. Z tejto definície vyplývajú pre 

pacienta potom viaceré základné povinnosti, súčasne však aj jeho 

základné právo na autonómiu v otázkach starostlivosti o vlastné zdravie. 

Etickým základom tohto práva je fakt, že pacienti sú ako ľudia lekárom 

rovní, v hre je ich život a nie zdravie lekárov a ako tých, ktorých sa to 

bezprostredne dotýka spravidla najlepšie vedia, čo im prospieva. Toto ich 

právo je samozrejme obmedzené mravnými povinnosťami, ktoré majú 

ľudia voči sebe a voči iným. Zároveň sa lekári nemôžu podieľať na 

rozhodnutiach, ktoré odporujú vlastnému záujmu pacientov alebo iných 

osôb. Informovaný súhlas pacienta sa takto medzitým pripojil k étosu 

ľudských práv.98  

Peschke dodáva, že spôsobilosť pacienta sám sa rozhodovať musí 

lekár vždy predpokladať a práve v tomto priestore vzťahu lekára a 

pacienta dochádza k najväčšiemu napätiu. Lekár nesmie jednať proti vôli 

pacienta. Platí pritom uzdravovacia úloha lekára ako určujúca pre cieľ 

lekárskej vedy ako takej. Lekár totiž nemusí za každých okolností 

poslúchať pacientovu vôľu, pretože má poslanie uzdravovať. Avšak táto 

vôľa pacienta mu stanovuje hranice, ktoré nesmie prekročiť. 

Informovaný pacient prejavením svojej vôle má totiž najvyššie právo. 

 
98 DÜWELL, tamtiež, s. 177. 
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Takto to stanovilo Vyhlásenie svetového lekárskeho združenia 

v Helsinkách a Tokiu (1964/1975).99 Ide totiž o to, aby medicína umožnila 

pacientovi žiť samostatne (autonómne) ním definovaný život.100 

V prípade pochybnosti sa takto vôľa pacienta stáva nadradenou 

jeho dobru. Akcentovanie slobodného rozhodnutia sa vyjadruje 

pomocou princípu informovaného súhlasu hlavne z dôvodu ľudskej 

dôstojnosti. Niekedy sa tento model nazýva aj liberálny model.  

Fribourgský bioetik Markus Zimmermann-Acklin hovorí, že takto sa 

stráca objektívna výhoda zdravia, začína vládnuť relatívny pohľad 

pacienta na zdravie, chorobu a smrť.101 Oponuje mu francúzsky bioetik 

René Milfait myšlienkou, že sa pritom nesmie zabúdať na to, že 

autonómia odvodená z ľudskej dôstojnosti znamená v liečebnom 

procese vždy podporné sprevádzanie človeka pri rešpektovaní jeho práva 

na sebaurčenie.102  

Štrasburgsky lekár a bioetik Jean-Christophe Weber k tomu 

dodáva, že principiálny etický základ výskumu súhlasu pacienta spočíva 

v rešpekte pred ľudskou osobou. Ako nás totiž učí Immanuel Kant, každé 

 
99 DÜWELL, tamtiež, s. 176. 
100 DÜWELL, tamtiež, s. 179. 
101 Porov. ZIMMERMANN-ACKLIN, M., Bioethik in theologischer Perspektive.Grundlagen, 
Methoden, Bereiche. 2 rozš. vyd. Fribourg: Academic Press Fribourg/Herder, 2010, s. 
387. 
102 Porov. MILFAIT, tamtiež, s. 497. 
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ľudské rozumné bytie je slobodné (to tvrdí väčšina moderných lekárskych 

etikov prevažne zo západnej Európy). Táto sloboda pripisuje človeku 

dôstojnosť. Absolútne rešpektovanie slobody a dôstojnosti každého 

ľudského bytia zahŕňa v medzipersonálnych vzťahoch súhlas blížneho, 

ktorý sa nemá mýliť s podriadením sa. Dnes etický imperatív minulosti sa 

stáva právnou povinnosťou (Francúzsky parlament schváliť túto právnu 

úpravu zákonom 4.3.2002. Takto sa informácia spotrebiteľovi stala 

nielen povinnosťou, ale právom).  

Weber pripomína, že lekári sa v tomto podľa neho „konzumnom 

modeli“ stávajú príjemcami služieb od pacientov, ale aj od organizátorov 

systému. Konzument - pacient má kolektívne ambície byť suverénny 

rozhodovateľ o zdrojoch, z ktorých má najlepší prospech. Podľa platnej 

utilitaristickej morálky, ak je teda nespokojný, podáva žalobu, čo zase 

zvyšuje cenu liečby tzv. defenzívnej medicíny, keďže každý sa pokúša 

chrániť svoju reputáciu pred zákonom napr. aj zbytočnými terapiami.103 

Pri súhlase pacienta sa teda jedná o princíp uplatnenia práva na 

sebaurčenie a autonómiu človeka, ale aj distributívnej starostlivosti.104 

Tento súhlas sa stal základným princípom lekárskej etiky, na ktorý sa 

orientuje jednanie lekára. Každé diagnostické, alebo terapeutické 

 
103 Porov. WEBER, J.-Ch., Évolution de la relation médecin-malade, in: THIELOVÁ, M.-J., Où 
va la médecine? Sens des représentations et pratiques médicales: Strasbourg/ Presses 
Universitaires de Strasbourg, 2003, s. 23-38, tu s. 29-32. 
104 Porov. MILFAIT, tamtiež, s. 493-4. 
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104 Porov. MILFAIT, tamtiež, s. 493-4. 
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opatrenie sa dnes musí legitimizovať pomocou výslovného súhlasu 

pacienta vysloveného po zodpovedajúcom poučení.  

Informovaný súhlas sa uprednostňuje vtedy, ak je pacient 

dostatočne poučený a toto poučenie pochopil a slobodne sa rozhodol. 

Súčasne musí byť rozhodnutia schopný a toto rozhodnutie skutočne 

vykonať. Takto formulovaný súhlas teda odstraňuje rozhodnutie iného 

a stáva sa výrazom aktívnej účasti ošetrovanej osoby na voľbe, ktorá sa 

jej dotýka. Dodajme, že nie všetci samostatne rozhodujúci sa ľudia chcú 

a vedia toto svoje právo správne využívať (otázka, či zoči-voči chorobe 

máme často k rozhodovaniu potrebnú slobodnú vôľu?, je tu takisto 

dôležitá). Splniť tieto podmienky nie je tak jednoduché, ako ich 

formulovať a dať na papier a takisto toto slobodné rozhodnutie má aj 

svoju cenu: predovšetkým vzhľadom na nové rozšírené intervenčné 

medicínske možnosti sa môže stať, že takto získaný priestor 

rozhodovania pacienta môže byť chápaný ako príťaž. Ambivalencia 

moderny sa ukazuje aj v tomto prípade tak, že ten kto má možnosť voľby, 

musí za túto možnosť byť schopný aj znášať následky.105 Schipperges 

dodáva, že každý človek sa vlastne musí dvakrát narodiť: raz biologicky 

a raz kultúrne.106 

 
105 Porov. DÜWELL, M., HÜBENTHAL, Ch., WERNER M. H., Handbuch Ethik, 2.vydanie. 
Stuttgart-Weimar: J.B. Metzler, 2006, s. 276. 
106 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 61.  
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V tomto vzťahu sa teda nachádza viacero dimenzii: dimenzia 

odborného vzťahu (lekár ako „odborník“), potom právna a nakoniec aj 

etická dimenzia. Nachádza sa tu však aj cesta od princípu „salus aegroti 

suprema lex“ ku princípu „voluntas aegroti suprema lex“, teda cesta od 

paternalizmu k autonómii pacienta.  

Musíme si však uvedomiť nedostatočnosť ako autoritatívneho, 

paternalistického, tak aj čisto zmluvno-teoretického (alebo podľa 

Emanuelovcov: informovaného) pohľadu. Schipperges pomocou 

Binswangerovho názoru znova pripomína, že vzťah lekára a pacienta stojí 

na rovnakej úrovni spoločnej existencie. Preto nemôže lekár ponižovať 

pacienta na objekt, ale sám cítiac sa subjektom, v ňom nutne vidí svojho 

existenciálneho pacienta.107 Na druhej strane autonómiu pacienta môžu 

obmedzovať alebo ohrozovať vonkajšie faktory, ku ktorým sa dajú 

počítať spoločenské, sociálne, či inštitucionálne rámcové podmienky ako 

aj právna nutnosť získania súhlasu.108 Weber upozorňuje, že niektoré 

kompletné informácie môžu zdravotný stav pacienta dokonca aj zhoršiť 

(Dichgans hovorí o lekárovej bezcitnej otvorenosti, ktorá je vlastne zle 

 
107 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 74, poz. BINSWANGER, L., Ausgewählte Vorträge und 
Aufsätze I., Zur phänomenologischen Anthropologie, Bern, 1974. 
108 Porov. MILFAIT, tamtiež, s. 496 a aj WEBER, tamtiež, s. 34. 
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pochopenou pravdivosťou109). Lekár sa tu skôr môže opierať na neskôr 

spomenuté bioetické princípy prospešnosti a neškodenia.110  

Weber uznáva, že paternalizmus, snáď okrem stavu núdze, stráca 

hlavne v západnej Európe svoje pozície v prospech pacienta. Moderná 

doba teda podľa neho priniesla z viacerých dôvodov (ako napr. 

invazívnejšia medicína, potenciálne nebezpečné liečebné postupy, 

rôznosť terapeutických volieb, lepšie informovaní spotrebitelia a pod.) 

nutnosť súhlasu pacienta.111   

Niekedy, v tradičnom paternalistickom koncepte, bola podľa 

Webera lekárova moc úzko spätá s jeho dobrou vôľou, potrebnou pre 

prekonanie mnohých ťažkostí spojených s liečením. Dobrá vôľa lekára si 

zasluhovala dôveru jeho pacientov už z dôvodu času a náklonnosti, ktoré 

im tento venoval. Dnes sa asi táto vôľa spochybňuje z mnohých dôvodov: 

napr. z nezúčastnenej autority, z pozície moci, slobody jednania ale aj 

osobného rozhodnutia.112 

Weber dodáva, že v dnešnom svete raste túžba ako po autonómii 

rozhodovania, tak aj po posilnenej a rozšírenej bezpečnosti, ktorá 

 
109 DICHGANS, J. Der Arzt und die Wahrheit am Krankenbett.Zur Aufklärung von kranken 
und Sterbenden. In: WIESING, U. (ed.). Ethik der Medizin. 4. rozš. vyd., Stuttgart: Reclam, 
2012, s. 110-112, tu s. 110. 
110 Porov. WEBER, tamtiež, s. 28. 
111 Porov. WEBER, tamtiež, s. 29. 
112 Porov. WEBER, tamtiež, s. 33. 
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privádza vyššiu mieru závislosti na zdravotníctve a systéme sociálnej 

ochrany a garancie prístupu k zdravotnej starostlivosti. Avšak profitovať 

z týchto dobier znamená byť integrovaný a nie marginalizovaný.  

Takto finančné limity nám ukazujú nakoľko je pojem autonómie 

vyprázdňovaný zoči-voči štátnemu systému. Akoby z jednej strany sa 

protestovalo proti závislosti, ktorá sa z druhej strany vyžaduje, aby 

pacient ťažil z toho, na čo si myslí, že má právo.113 

Predsa len zjavný paternalizmus vo vzťahu lekára a pacienta 

poukazuje na nevýraznú reflexiu, ktorú si vyžaduje uznanie morálnej 

(Imanuelom Kantom založenej) autonómie ako etickej požiadavky.114 

Najťažšie je možné tento princíp autonómie uznať v hraničných 

prípadoch, kedy ľudia z dôvodu svojej choroby čiastočne, alebo trvale nie 

sú schopní viesť samostatný a nezávislý život. Düwell však práve aj 

v týchto hraničných situáciách prízvukuje platnosť myšlienky mravnej 

autonómie aj keď táto tu vyžaduje aspoň indirektnou formou 

informovaný súhlas pacienta rešpektovať a aktívne vyžadovať 

zodpovednosť zúčastnených.115 V tomto zmysle sa, podľa neho, 

dokážeme vyvarovať práve obávaného paternalizmu a zároveň sa 

 
113 Porov. WEBER, tamtiež, s. 34-35. 
114 Porov. DÜWELL, tamtiež, s. 314.  
115 Porov. KUTTIG L., Autonomie zwischen ethischem Anspruch und medizinischer 
Wirklichkeit. Paternalismus im Arzt-Patient-Verhältnis. In: ECKENSBERGER L. H./GÄHDE 
U. (ed.): Ethische Norm und empirische Hypothese. Frankfurt a. M. 1993, s. 268-283. 
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privádza vyššiu mieru závislosti na zdravotníctve a systéme sociálnej 
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113 Porov. WEBER, tamtiež, s. 34-35. 
114 Porov. DÜWELL, tamtiež, s. 314.  
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zabezpečí maximálna sloboda človeka v zmysle Kantovho chápania 

ľudkého práva, ktoré mu je dané z dôvodu jeho bytia.116 

Chorý človek prežíva svoje špecifické utrpenie, pokračuje 

Schipperges, vždy len ako subjekt v ohrození. Tu hodne v dejinách 

pomohlo kresťanské chápanie (uctenie si) utrpenia a táto kultúra 

utrpenia poznačila celé storočia bez toho, aby sa sama v utrpení, ktoré 

samozrejme volá po uzdravení, len utápala. Pomoc a núdza sú však 

výrazom humanity, ktorá slávi úspech, alebo zlyhanie. Popri filozofii sa 

takto druhým dôležitým pilierom medicíny stáva chronopatológia. 

Kirkegaard pripomína, že aj smrť už býva uzdravením.117 Schipperges tu 

dodáva aj Jaspersov pohľad na vedomé oddelenie lekárskeho liečenia 

a pastoračného prístupu. Zahmlievaním lekárskej vedy sa totiž stráca 

nielen vážnosť náboženstva, ale zároveň čistota vedecky založenej 

lekárskej zručnosti. Ak by sme však predsa len zamieňali jednotlivé 

profesie dostaneme výsledok modernej straty viery.118 

 

 

 

 
116 Porov. CHILDRESS J. F., Priorities in Biomedical Ethics. Philadelphia, 1981. 
117 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 70. 
118 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 74, poz. JASPERS, K., Die Idee des Arztes und ihre 
Erneuerung, in: Universitas 8 (1953), s. 1121-1131. 
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Hľadanie optimálnych komunikatívnych riešení 

 

Poslednou otázkou ostáva, čo môžu lekári a inštitúcie urobiť pre 

vybudovanie kultúry dôvery medzi pacientom a ošetrujúcim tímom, 

ktorá sa nesmie zamieňať za paternalizmus, alebo poručníctvo?119 

Väčšina etikov sa rovnako ako Schaupp zhoduje, že celý proces by 

mal vyústiť do vzťahu lekára a pacienta ako komunikatívnej udalosti, 

niečoho ako modelu „zdieľaného rozhodovania“ (shared decision making 

model).120 Napriek tomu existujú prípady, kedy lekár aj v prítomnosti 

informovaného súhlasu musí rozhodovať podľa maximy „in dubio pro 

vita“, teda podľa lekárskej ošetrovateľskej povinnosti.121 K tomu dodáva 

francúzsky bioetik Bruno Cadoré, že možnosť pomoci pri rozhodovaní sa 

dá nazvať vzťahom solidarity, pretože ošetrovateľ získava svoju pozíciu 

 
119 Porov. KÖRTNER, U. H. J. Das Österreichische Patientenverfügungsgesetz: Rechtliche 
und Ethische Aspekte, [online] (cit. 01.03.2011). Dostupné na internete: 
<http://www.health.gov.sk/?eticka-komisia-1&sprava=3-rakusko-slovenske-sympozium-
o-bioetike-na-temu-naplnenie-vole-pacienta>, s. 11. 
120 Porov. SCHAUPP, W. Medizinische Ethik. (1) Einführung in die medizinische Ethik- 
Menschenwürde als Grundlage moralischer Achtung. Karl Franzens- Universität Graz, KSR-
2, SS 10  [online] (cit. 01.03.2011). Dostupné na internete: 
<http://www-theol.uni-
graz.at/cms/dokumente/10001105/88d94157/Unterlagen+Lebensethik+WS10-11.pdf>. 
121 Porov. KÖRTNER, U. H. J. Das Österreichische Patientenverfügungsgesetz:  
Rechtliche und Ethische Aspekte, tamtiež, s. 2. 
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119 Porov. KÖRTNER, U. H. J. Das Österreichische Patientenverfügungsgesetz: Rechtliche 
und Ethische Aspekte, [online] (cit. 01.03.2011). Dostupné na internete: 
<http://www.health.gov.sk/?eticka-komisia-1&sprava=3-rakusko-slovenske-sympozium-
o-bioetike-na-temu-naplnenie-vole-pacienta>, s. 11. 
120 Porov. SCHAUPP, W. Medizinische Ethik. (1) Einführung in die medizinische Ethik- 
Menschenwürde als Grundlage moralischer Achtung. Karl Franzens- Universität Graz, KSR-
2, SS 10  [online] (cit. 01.03.2011). Dostupné na internete: 
<http://www-theol.uni-
graz.at/cms/dokumente/10001105/88d94157/Unterlagen+Lebensethik+WS10-11.pdf>. 
121 Porov. KÖRTNER, U. H. J. Das Österreichische Patientenverfügungsgesetz:  
Rechtliche und Ethische Aspekte, tamtiež, s. 2. 
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v strede spoločnosti a takto ilustruje solidaritu medzi ľuďmi, kde niektorí 

dostali mandát všetkých starať sa o tých, ktorí sú chorí.122 

 Pri modernom hľadaní uplatnenia práva pacienta na jeho 

sebaurčenie (jeho autonómiu) sa takto pokúšame prekonávať tzv. 

paternalistický model. Tento sám osebe však nemusí byť najväčším 

nedostatkom nami skúmaného vzťahu. Obsahuje riešenie, kedy len lekár 

sa rozhodne pre a kvôli dobru pacienta. Tento postup je odôvodnený 

premysleným poznaním a možnosťami. Jeho predpokladom sú 

„objektívne dobrá“ pacienta a jeho legitimita pozostáva z odbornej 

kompetentnosti lekára a  étosu jeho povolania. Napriek tomu sa často 

vyskytuje problém tzv. lekárskeho opatrovníctva, ktoré je v modernej 

dobe chápané ako necitlivé rozhodnutie. Zároveň niektoré príliš 

autoritatívne vedenie paternalizmu môže zapríčiniť aj moderné 

problémy v nemocničnej praxi, kedy rozhodnutím lekárov sa vykonávajú 

operácie, ktoré nielenže nie sú nutné, ale ktoré plnia kasy takto 

ekonomicky nastavených nemocníc a lekárov.123 

 
122 Porov. VERSPIEREN, tamtiež, s. 169-170, podľa CADORÉ, B., La médecine comme 
médiation d´une alliance d´humanité. Médecine de l´homme, n°236, júl-august 1998, s. 
12-15. 
123 Porov. BAUMANN, D. Arzt sollte Bonus für Operationen bekommen., Frankfurter 
Rundschau, 24. Juli 2012 [online] (cit. 01.25.2013). Dostupné na internete: 
<http://www.fr-online.de/wirtschaft/organspende-skandal-arzt-sollte-bonus-fuer-
operationen-bekommen,1472780,16694270.html>. 
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Obsahom inštitútu informovaného súhlasu je teda orientácia na 

poučenú vôľu pacienta (voluntas aegroti suprema lex), odôvodnenú 

právom na individuálne sebaurčenie ako výrazu ľudskej dôstojnosti. Na 

pozadí sa nachádzajú ako sme už spomínali sloboda a sebauskutočnenie 

ako hodnoty moderny, nárast možnosti voľby v modernej medicíne 

a nakoniec aj pluralizmus hodnôt v modernej spoločnosti. Vieme však, že 

autonómia pacienta naráža aj na svoje hranice. Medzi tieto patria: 

● chýbajúce vzdelanie pacienta (napr. jeho nízky sociálny status) 

● vek, chatrnosť a slabosť pacienta (napr. depresia) 

● psychická závislosť pacienta (napr. starší ľudia od svojich detí) 

● nebezpečenstvo vznešenej manipulácie samotným lekárom 

Ako sme už pred chvíľou spomínali, realizácia autonómie totiž 

predpokladá vzťah. Preto v istých prípadoch je slabý paternalizmus 

v najlepšej situácii legitímny. Poučenie a súhlas sú totiž procesom 

a dialógom. Nie je teda jednoduché nájsť hranice medzi vyváženou 

autonómiou pacienta a lekárskou starostlivosťou.  

Rešpekt pred autonómiou pacienta je jedným zo štyroch 

bioetických princípov, ktoré pomenovali v roku 1979 Tom Beauchamp 

a James Childress. Na základe týchto princípov sa potom analyzujú 
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a riešia všetky bioetické otázky (Düwell ho nazýva princípom stredu124). 

Tie princípy sú: 

1. princíp autonómie (principle of autonomy) 

2. princíp neškodenia (principle of nonmaleficence) 

3. princíp prospechu (principle of beneficence) 

4. princíp spravodlivosti (principle of justice)125 

Tieto princípy tvoria tzv. pravidlá „sprostredkujúcej“ úrovne. 

Zdôvodňujú povinnosti „prima facie“ a majú všetky rovnakú etickú 

dôležitosť. Zároveň môžu vstúpiť do vzájomného konfliktu. V tom 

prípade, ale musia byť rozhodnutia uskutočňované od prípadu k prípadu, 

teda na mieste sa musí rozhodnúť, ktorý princíp si zaslúži prioritu. 

Verspieren sa však vehementne stavia proti rovnosti týchto 

princípov. Pripomína situáciu v USA sa po publikovaní týchto princípov 

veľmi rýchlo ustanovila hierarchia, pomocou ktorej viacerí autori dali 

úplnú prioritu princípu autonómie.126 Túžba nájsť dobro blížneho tu bola 

kvalifikovaná ako „paternalizmus“. Takto sme sa hodne vzdialili od 

Kantovej filozofie, tvrdí Verspieren. Protežovaná autonómia sa mu tu javí 

ako ako identická s negatívnou slobodou klasického liberalizmu. Takáto 

 
124 DÜWELL, tamtiež, s. 177. 
125 BEAUCHAMP, T. – CHILDRESS, J.: Principles of Biomedical Ethics, Oxford University 
Press, New York, 5. ed., 2001, 458 s. 
126 Porov. VERSPIEREN, tamtiež, s. 165-6, podľa Engelhardt, The foundations of Bioethics, 
Oxford University Press, 1986, s. 82-84. 
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iniciatíva podľa neho vedie nakoniec k proti reakcii lekárov. Verspieren 

dodáva, že James Childress verejne uznal v roku 1990 svoju chybu, keď 

hovoril o princípe autonómie. Vrhnúť všetku zodpovednosť za 

rozhodnutie len na pacienta môže totiž zapríčiniť indiferenciu lekára 

vzhľadom na potreby pacienta.127 

Celkovo viacerí lekári sa zhodujú, že u chronických (a smrteľných) 

ochorení a ochorení, ktoré netreba urgentne riešiť má inštitút 

informovaného súhlasu skutočne veľký význam. Na druhej strane 

v jednotlivých prípadoch budú musieť lekári naďalej počítať 

s rozhodnutím v danom okamihu. Teda mali by sme sa vyvarovať 

jednostrannej propagácie tohto inštitútu, akoby tí, ktorí ho ešte nemajú 

podpísaný boli jednoznačne v nevýhode. Ulrich Körtner tu varuje pred 

prenášaním bezproblémového obrazu pacienta ako odvážneho 

zákazníka na zomieranie. „Autonómia až do konca” nie je zriedka len 

fikciou.128 Düwell však zdôrazňuje, že súhlas pacienta sa stal nie 

negatívnym ohraničením lekárskych úkonov, ale práve časťou, ktorá 

určuje tento úkon.129 

 
127 Porov. VERSPIEREN, tamtiež, s. 166; podľa CHILDRESS, J., The place of Autonomy in 
Bioethics, Hastings Center Report, t. 20, n°1, jan.-feb. 1990, s. 12-17. 
128 Porov. KÖRTNER, U. H. J. Das Österreichische Patientenverfügungsgesetz: Rechtliche 
und Ethische Aspekte, tamtiež, s. 10.  
129 DÜWELL, tamtiež, s. 176. 
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127 Porov. VERSPIEREN, tamtiež, s. 166; podľa CHILDRESS, J., The place of Autonomy in 
Bioethics, Hastings Center Report, t. 20, n°1, jan.-feb. 1990, s. 12-17. 
128 Porov. KÖRTNER, U. H. J. Das Österreichische Patientenverfügungsgesetz: Rechtliche 
und Ethische Aspekte, tamtiež, s. 10.  
129 DÜWELL, tamtiež, s. 176. 
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Weber nám tu pripomína nutnosť pomoci pacientovi byť pri tomto 

súhlase slobodný (podľa neho v Kantovom zmysle pre akceptovanie 

autority druhého). Transformácia modelov si totiž vyžaduje odvahu 

poznať. Cieľom medicíny by mala byť pomoc pacientovi rásť v jeho 

autonómii.130 

Zimmermann-Acklin uvádza názor holanského bioetika Guya 

Widdershovena, ktorý vo svojom Care-Model (nazývaný aj „postliberálny 

model“) sa pokúša už vopred predpokladať možné zanedbanie pacienta. 

Z tejto východiskovej situácie sa pokúša o vytvorenie modelu dialógu 

najlepšej možnej starostlivosti, kde choroba a zdravie sa chápu 

objektívne ako časť prirodzeného, vopred daného procesu. 

Zimmermann-Acklin tvrdí, že Inštitút súhlasu pacienta nechal tohto 

osamoteného. V tomto modeli sa mnoho hovorí o vzájomnej 

zodpovednosti a závislosti pacienta a lekára, avšak už menej o právach 

a povinnostiach.131 

Jednou z dôležitých ciest, ktorá sa hľadá napr. vo Francúzsku 

v spolupráci s Institute catholique z Lille a 6-mi regionálnymi 

nemocnicami na severe Francúzska je spolupráca lekárov, etikov 

a právnikov (prípadne teológov), ktorá by aj dodatočným zhodnotením 

 
130 Porov. WEBER, tamtiež, s. 37. 
131 Poz. WIDDERSHOVEN, G. Euthanasia in the Netherlands: Some First Experiences of 
Evaluation Committees, in: Hastings Center Report 29 (1999), No. 4,47f; Porov. 
ZIMMERMANN-ACKLIN, tamtiež, s.386-7. 

75



 
 

76 

jednotlivých prípadov riešila jednotlivé problémy, aby sa našli čo 

najlepšie riešenia pre ľudí nachádzajúcich sa na konci pozemského 

života, ktorí sa už v terminálnom štádiu, kedy sami nemôžu rozhodnúť 

o svojom živote budú môcť spoľahnúť na kompetentný tým odborníkov 

pomáhajúcim na tejto ceste.132 Otázkou však ostávajú finančné náklady 

takéhoto prístupu v pokresťanskej dobe. 

Weber upozorňuje na otázku kvality lekárskej starostlivosti, ktorá 

je rovnako morálnym imperatívom a cieľom vlastnej aktivity lekára, ako 

aj jeho nevyhnutnosť a kolektívna finalita. Sem patrí adekvátne 

pridelenie zdrojov a zlepšenie úrovne zdravia krajiny.133 

Schipperges sa takisto zasadzuje za nové chápanie vzťahu pacienta 

a lekára ako na fenomén orientovanej patológie. Jej zámerným 

uskutočňovaním sa z „ordinácie injekcii“ stáva „ordinácia komunikácie“. 

Týmto sa potvrdzuje názor Martina Bubera a Viktora von Weizsäckera, 

že lekárska veda nie je poznanie, ale kladenie otázok.134 Proti obrazu 

chorého človeka však nestojí zdravý človek, ale jeho formácia k zdraviu, 

teda čnosť schopná kultivácie.  

 

 
132 Porov. Workshop pri IV. Medzinárodných dňoch etiky v Štrasburgu v marci 2010, poz. 
THIELOVÁ, M.-J. (ed.) The Ethical Challenges of Ageing, The Royal Society of Medicine 
Press; 1st edition (31 July 2012), 400s. 
133 Porov. WEBER, tamtiež, s. 35. 
134 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 70. 
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jednotlivých prípadov riešila jednotlivé problémy, aby sa našli čo 

najlepšie riešenia pre ľudí nachádzajúcich sa na konci pozemského 

života, ktorí sa už v terminálnom štádiu, kedy sami nemôžu rozhodnúť 

o svojom živote budú môcť spoľahnúť na kompetentný tým odborníkov 

pomáhajúcim na tejto ceste.132 Otázkou však ostávajú finančné náklady 

takéhoto prístupu v pokresťanskej dobe. 

Weber upozorňuje na otázku kvality lekárskej starostlivosti, ktorá 

je rovnako morálnym imperatívom a cieľom vlastnej aktivity lekára, ako 

aj jeho nevyhnutnosť a kolektívna finalita. Sem patrí adekvátne 

pridelenie zdrojov a zlepšenie úrovne zdravia krajiny.133 

Schipperges sa takisto zasadzuje za nové chápanie vzťahu pacienta 

a lekára ako na fenomén orientovanej patológie. Jej zámerným 

uskutočňovaním sa z „ordinácie injekcii“ stáva „ordinácia komunikácie“. 

Týmto sa potvrdzuje názor Martina Bubera a Viktora von Weizsäckera, 

že lekárska veda nie je poznanie, ale kladenie otázok.134 Proti obrazu 

chorého človeka však nestojí zdravý človek, ale jeho formácia k zdraviu, 

teda čnosť schopná kultivácie.  

 

 
132 Porov. Workshop pri IV. Medzinárodných dňoch etiky v Štrasburgu v marci 2010, poz. 
THIELOVÁ, M.-J. (ed.) The Ethical Challenges of Ageing, The Royal Society of Medicine 
Press; 1st edition (31 July 2012), 400s. 
133 Porov. WEBER, tamtiež, s. 35. 
134 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 70. 
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Záver 

 

Celý uzdravovací proces bude však zbytočný, ak by si človek 

pomocou neho nenašiel svoje miesto v globálnom svete. Takto nás 

Schippers upozorňuje, že nielen medicínska rehabilitácia, ale aj celková 

resocializácia je tu dôležitá. Ak lekár toto miesto neobjaví, tak všetky 

terapeutické pokroky prinesú len nové choroby. Zdravie v dnešnej dobe 

by sa preto nemalo už posudzovať podľa schopnosti pracovať, alebo 

pocitu radosti, ale podľa ekologických mierok: teda ako harmonizovanie 

s okolitým svetom a životným prostredím.135 

K tomu nám zaznieva ešte jedna dôležitá otázka, ktorú nám kladie 

Heinrich Schipperges a ktorá lepšie definuje moderný vzťah lekára a 

pacienta: čo vlastne znamená byť zdravým (teda nie zdravie odkiaľ, ale 

zdravie prečo)? A odpovedá, že to znamená žiť v harmónii so zmyslom 

života!136 Pretože zdravým je človek len dovtedy, kým ako osoba počúva 

svoje svedomie a má toľko slobody, aby kráčal cestou k takému zdraviu, 

ktoré biblicky nazývame spása a svätosť. Zdravie sa tu stáva stavom 

schopnosti k slobode, teda nie časťou biologických štruktúr, ale skôr 

stavom odovzdávania sa. Zdravie tak znamená prijatie úloh určených 

 
135 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 71. 
136 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 56.  
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nášmu bytiu, t. z. aj nosenie jarma, vyriešenie protikladov a znášanie 

umierania.  

Filozof Paul Ricoeur takisto ponúka riešenie v ošetrovateľskom 

pakte založenom na dôvere, aby sa takto spojili partneri (pacient a lekár) 

proti spoločnému nepriateľovi, teda chorobe.137 Zdravým človekom je 

podľa Schippergesa ten, ktorý sa obracia k blížnemu a ku svetu. Takto sa 

zdravým stáva človek, ktorý žije zo skúsenosti a je schopný zmeniť, alebo 

vysloviť svoj názor, kto má silu a získava odvahu investovať niečo do 

života, zasadiť sa za niečo, vydržať napätia, riešiť konflikty, ktoré ovláda 

stres a každý deň berie darovaný život ako šancu.  

Zimmermann-Acklin, ktorý je spolu s americkým sociológom 

Arthurom W. Franckom dosť skeptický voči poznaniu skrze skúsenosť 

zdôrazňuje, že už samotné pozorné vnímanie chorého v situácii 

rozhodovania zabezpečuje eticky zodpovednú klinickú prax.138 Rovnako 

zdravý človek zvláda počas svojho života aj proces znovuzrodenia. Takéto 

zdravie nie je žiadny stav, vlastnenie, program, alebo cieľ, ale prechod na 

ceste, habitus a tak viac stav „byť“ ako „mať“, aby vlastniť svoje bytie 

bolo viac ako mať vlastníctvo. 
 

  

 
137 Porov. VERSPIEREN, tamtiež, s. 171; podľa RICOEUR, P., Les trois niveaux du jugement 
médical., In: KEMP, P., (ed.) Le Discours bioéthique, Paris: Cerf, 2004., s. 35-49. 
138 Porov. ZIMMERMANN-ACKLIN, tamtiež, s. 385. 
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137 Porov. VERSPIEREN, tamtiež, s. 171; podľa RICOEUR, P., Les trois niveaux du jugement 
médical., In: KEMP, P., (ed.) Le Discours bioéthique, Paris: Cerf, 2004., s. 35-49. 
138 Porov. ZIMMERMANN-ACKLIN, tamtiež, s. 385. 
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4. PROBLEMATIKA INŠTITUTU SÚHLASU PACIENTA A 

UMOŽNENIE PRIRODZENEJ SMRTI (ALLOW NATURAL DEATH) 

 

 Praktické skúsenosti mladých lekárov na našich jednotkách 

intenzívnej starostlivosti a hľadanie etických východísk pre dennou 

službou vyčerpaných mladých lekárov nás priviedli do prostredia, ktoré 

hľadá riešenia v problematike informovaného súhlasu. 

Naša slovenská spoločnosť v tejto oblasti akoby spala, akoby nebol 

záujem riešiť osobné priania nespočetných pacientov v terminálnom 

štádiu ich života. Bývalý minister zdravotníctva Raši vo svojej zdravici pre 

3. slovensko-rakúske bioetické sympózium „Naplnenie vôle pacienta“ 

v Trenčianskych Tepliciach 23. októbra 2008 síce chválil po zmene režimu  

„premenu paternalistického a ochranárskeho rázu poskytovania 

zdravotnej starostlivosti na taký spôsob, ktorý zdôrazňuje pacientovu 

autonómiu a spoluzodpovednosť za liečbu...a príležitosť 

spolurozhodovania pacienta, ktoré diagnostické alebo terapeutické 

postupy je ochotný podstúpiť...“139 avšak skutočnosť na oddeleniach 

intenzívnej starostlivosti je oveľa menej ružová.  

 
139 Porov. RAŠI, R. Zdravica 3. rakúsko-slovenského symposia o bioetike  [online] (cit. 
01.03.2011). Dostupné na internete: (http://www.health.gov.sk/?eticka-komisia-
1&sprava=3-rakusko-slovenske-sympozium-o-bioetike-na-temu-naplnenie-vole-
pacienta). 
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Zaujala nás najmä poznámka lekárky, ktorá v tomto období 

spracovala problematiku etiky eutanázie v diplomovej práci na Inštitúte 

aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza : „...medicína sa naozaj dostala 

na scestie, a to nielen v otázke legalizácie eutanázie, ale aj v tom, čo 

všetko dokážeme. Dokážeme manipulovať so smrťou, modifikovať jej 

priebeh, trvanie. A to nielen v jej urýchlené, ale aj v jej predĺžovaní, čím 

sa naozaj dostávame do situácie kedy je hlboko ovplyvnená dôstojnosť 

človeka. Spomeniem len jednu vetu: un corps sans âme aux mains des 

médecins qui leur rappelle douloureusement le vivant qu´il était et qu´il 

ne sera plus! My dnes prekonáme tie štádia ochorení, v ktorých by 

v minulosti pacient už prirodzene zomieral (dokonca sme schopní jeho 

často vegetatívny stav nielen upraviť, ale aj zlepšiť, teda pripraviť na 

dlhšiu fázu zomierania- pozn. autora), ale za tým nasleduje už len horšie. 

A to horšie už zvládnuť nevieme, len to vieme umelo predĺžiť. 64% 

pacientov v Belgicku na jednotkách intenzívnej starostlivosti zomiera 

v dôsledku rozhodnutia o ústupe od neúprosnej liečby...“140 

 
140 PAŠTÉKOVÁ, T., Posúdenie rôznych aspektov problematiky eutanázie z pohľadu 
praktického lekára (so súčasným kritickým hodnotením záverečných prác košickej 
teologickej fakulty na tému eutanázie za obdobie 2000-2009): diplomová práca. Košice: 
Katolícka univerzita Ružomberok, Teologická fakulta Košice, 2011. 66 s., s. 15. 
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 Etika ošetrovania pacientov v terminálnom štádiu života 

Na tomto mieste si musíme uvedomiť, že moderná medicína je 

schopná zachrániť viac životov ako tomu bolo v minulosti. Napriek tomu 

dochádza v rozvinutých krajinách k obvineniam, že technicky vyspelá 

medicína bráni mnohým pacientom ich dôstojnej smrti, pretože 

umieranie sa v týchto prípadoch niekedy zbytočne naťahuje. Mnoho ľudí 

má strach z lekárskych prístrojov a lekárov samotných najmä vtedy ak 

títo predlžujú ich život, ktorý sa pre týchto pacientov stal trápením.141 

 Na druhej strane, ako hovorí prof. Schaupp z Grazu, nastal približne 

od 80-tych rokov 20-teho storočia zreteľne pozorovateľný nový vývoj 

v lekárskom étose ako takom. Tento priniesol tieto nové trendy: 

1. do centra pozornosti sa dostalo sebaurčenie pacienta 

2. začalo sa viac dbať na práva pacientov namiesto povinností lekárov 

3. nastalo hľadanie „systematickej etickej základne“ 

4. začalo sa zamýšľať nad kultúrnou podmienenosťou etických noriem 

(tzv. cultural turn)142 

 
141 Porov. REITER, J. Bioethik. In Arntz K., Heimbach-Steins M., Reiter J., Schlögel H. 
Orientierung finden. Ethik der Lebensbereiche. Freiburg. Basel. Wien: Herder, 2008. ISBN 
978-3-451-29783-0, s.7-60, tu s. 52. 
142 Porov. SCHAUPP, W. Medizinische Ethik,  [online] (cit. 01.03.2011). Dostupné na 
internete: 
http://www-theol.uni-
graz.at/cms/dokumente/10001105/88d94157/Unterlagen+Lebensethik+WS10-11.pdf.  
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Práve z dôvodu etického prístupu k pacientovi na konci jeho života, 

z dôvodu jeho vlastného rozhodnutia v terminálnom štádiu ľudského 

života musíme dnes znova premyslieť ako umožniť pacientovi podieľať sa 

na rozhodnutí v tomto procese. Na tomto mieste nám už niekoľko 

desaťročí v Západnej Európe pomáha Inštitút informovaného súhlasu, 

alebo inak nazvaný Inštitút vôle pacienta. Slovenská republika tento 

Inštitút prijala do svojej legislatívy zákonom o zdravotnej starostlivosti z 

roku 2004.143  

Etika ošetrovania na konci ľudského života (tzv. end of life 

decisions) rieši otázky humánneho a duchovného sprevádzania 

zomierajúcich a takisto aj otázky hraníc, teda ukončenia ošetrovacieho 

procesu, kam patrí aj tzv. pasívna pomoc pri zomieraní. Sem patrí aj 

otázka: za akých okolností môže byť vo fáze nepriaznivej prognózy 

upustené od možnej chemoterapie? Je vyjadrený súhlas v kritických 

okamihoch, kedy pacient nemôže komunikovať s ošetrujúcim 

personálom vždy záväzný? Mnoho lekárov sa nevie zmieriť s tým, aby 

ošetrovanie pacienta prešlo z kuratívnej do paliatívnej fázy, pretože majú 

pocit, že by takto zlyhali v boji s „nepriateľom“.144  

 
143 Zákon č. 576/2004 § 6 ods. 4 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
144 Porov. KRIŽANOVÁ K., Naplnenie pacientovej autonómie na konci života v paliatívnej 
starostlivosti  [online] (cit. 01.03.2011). Dostupné na internete: 
(http://www.health.gov.sk/?eticka-komisia-1&sprava=3-rakusko-slovenske-sympozium-
o-bioetike-na-temu-naplnenie-vole-pacienta). 
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Na druhej strane sa nachádza zatajovanie skutočného 

(zhoršujúceho sa) zdravotného stavu pacientom, ktorý má obavy, aby 

nesklamal svojho lekára pretože po prechodnej nádeji sa choroba náhle 

vrátila. Tu je veľmi potrebná správna komunikácia s pacientom, ktorá 

v našich podmienkach ešte stále chýba a ani sa neučí. Až po tejto 

komunikácii je vhodné umožniť pacientovi spolurozhodovať o svojom 

osude. 

Exminister Raši síce upozorňuje na zákon č. 576/2004 Z. Z. 

o zdravotnej starostlivosti, ktorý predpokladá „informovaný súhlas“ 

pacienta s každým zákrokom do jeho telesnej a duševnej integrity, avšak 

Dr. Križanová oponuje, že „právo pacienta odmietnuť určitý súbor 

liečebných postupov sa v našom zdravotníckom práve zakotvil len slabo, 

a to v podobe možnosti odmietnuť po príslušnom poučení konkrétny 

liečebný postup. Prehlásenie, ktoré by pacient podpísal vopred, ako svoj 

prejav slobodnej vôle, nie je možné vykonať, resp. nie je záväzné pre 

zdravotný personál poskytujúci zdravotnú starostlivosť... Teoreticky by sa 

mal pacient pri každej zmene zdravotného stavu a s tým spojenej zmeny 

samotnej liečby alebo jej spôsobu stále znova písomne vyjadriť formou 

informovaného súhlasu, čo sa stáva veľkou prekážkou.“145 Lekár sa totiž 

 
145 Porov. Tamtiež. 
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často dostáva pod vonkajšie tlaky spochybňujúce jeho úsilie (napr. tlak 

rodiny). 

Etika obmedzenej starostlivosti sa teda v závislosti na situácii stáva 

eticky dovolenou, alebo eticky požadovanou. Cirkevná náuka k tejto 

problematike existuje od 50-tych rokov 20. storočia. Súčasne s jej 

vývojom však dochádza aj k vývoju práva. Preto je potrebná aktuálna 

zhoda na úrovni odborníkov v oblasti bioetiky, práva a medicíny. Ako 

sme totiž ukázali, existujú dva etické ukazovatele každej lekárskej 

intervencie: objektívna indikácia a subjektívna vôľa pacienta. Upusteniu 

od terapie môže byť takto dôsledkom buď nedostatočnej indikácie, alebo 

chýbajúceho súhlasu pacienta.  

Takto etika ošetrovania v terminálnej fáze ľudského života môže 

naraziť na otázku prípustnosti aktívnej eutanázie, teda aktívnej pomoci 

pri zomieraní ba dokonca na otázku asistovanej samovraždy (venovať sa 

tomu budeme v samostatnej kapitole). Tieto postupy uplatňuje už 

niekoľko štátov EÚ (napr. Belgicko, Holandsko, ale dnes už aj Nemecko, 

Francúzsko a Taliansko). V tejto súvislosti sa vynárajú nové aktuálne 

problémy:  

● ako rozlišovať medzi aktívnou a pasívnou eutanáziou 

● ako ohodnotiť použitie PEG sondy (perkutujúca endoskopická 

gastronomia). Podľa ustanovenia právneho výboru rakúskeho 

parlamentu sú PEG sondy súčasťou liečebného postupu a môžu 
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byť teda pacientom odmietnuté. Ak by teda bola PEG sonda 

zavedená v rámci tzv. núdzovej starostlivosti u pacienta 

v bezvedomí a dá sa na známosť jeho vôľa, je v tomto prípade 

potrebné už začatú liečbu ukončiť v okamihu kedy vyjde na 

známosť jeho vôľa. Toto však Katolícka cirkev striktne odmieta 

(budeme sa tejto problematike venovať v nasledujúcej kapitole 

našej publikácie).146 

● problematika ukončenia umelej podpory dýchania pri ALS 

(amyotrofnej laterálnej skleróze)147 

Prof. Körtner z Inštitútu pre systematickú teológiu Evanjelickej 

teologickej fakulty vo Viedni, člen Inštitútu pre etiku a právo v medicíne 

a člen rakúskej bioetickej komisie pri úrade spolkového kancelára 

pripomína, že kto chce obmedziť právnu šírku súhlasu pacienta, ten 

 
146 Porov. SCHAUPP W., tamtiež. Körtner tvrdí, že Katolícka Cirkev a Vatikán (naposledy v 
roku 2007) na rozdiel od rakúskeho zákona o informovanom súhlase z roku 2006 
nedovoľujú vybrať vyživovaciu trubicu ani vtedy, ak si to pacient predtým informovaným 
súhlasom výslovne prial. Zdroj však neuvádza, porov. KÖRTNER, U. H. J. Das 
Österreichische Patientenverfügungsgesetz: Rechtliche und Ethische Aspekte. tamtiež, s. 
6. Po konzultácii s prof. Schauppom sme našli zdroj: Kongregácia pre náuku viery 
(podpísaný kard. Levada 1.8.2007) Antworten auf Fragen der Bischofskonferenz der 
Vereinigten Staaten bezüglich der künstlichen Ernährung und Wasserversorgung 
(Odpovede na otázky biskupskej kongregácie USA týkajúce sa umelého vyživovania a 
odvodňovania pacienta) [online] (cit. 12.05.2011). Dostupné na internete: 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_d
oc_20070629_responsa-quaestiones_ge.html. Schaupp si myslí, že táto pozícia je silne 
reštriktívna a PEG-sonda by sa nemala postaviť na rovnakú úroveň ako prirodzené 
vyživovanie pacienta (často podľa neho ide len o úsporu práce v domovoch dôchodcov). 
147 Porov. SCHAUPP W., tamtiež. 

85



 
 

86 

provokuje nakoniec len nové právne konflikty o tom, čo v jednotlivom 

prípade je možné rozumieť pod pojmom „blízkosť smrti“.148 

V minulosti platila v lekárskej ošetrovateľskej etike obmedzenej 

starostlivosti maxima: lekár musí za každých okolností zachrániť a udržať 

život človeka! V priebehu 80-tych rokov 20. storočia sa však terminológia 

začína meniť: namiesto klasickej „pasívnej pomoci pri zomieraní“ sa 

začína hovoriť o obmedzujúcom ošetrení, upustení, redukcii až sa prijal 

nový názov AND (tzv. Allow natural death) teda povolenie prirodzenej 

smrti. Sem patrí aj napr. už spomínané upustenie od chemoterapie 

v konečnom štádiu rakoviny, upustenie od liečby antibiotikami pri zápale 

pľúc v prípade tzv. bdelej kómy, upustenie od reanimácie pri ťažkom 

insulte, ukončenie podpory dýchania pri ALS, ukončenie umelej výživy pri 

bdelej kóme.149 Zároveň však musíme dodať, že pri chýbajúcej lekárskej 

indikácii ostáva posúdenie vecou lekára (lekárskeho tímu). Tento tým 

musí rozhodnúť o upustení od možnej liečby v nasledujúcich indikáciách: 

● v prípade kedy intervencia nedosiahne viac vytýčený cieľ, teda 

uzdravenie 

● rastie nesúlad medzi vynaloženým úsilím a úspechom liečby 

● rastie nesúlad medzi výhodou a záťažou na strane pacienta 

 
148 Porov. KÖRTNER, U. H. J. Das Österreichische Patientenverfügungsgesetz: Rechtliche 
und Ethische Aspekte. tamtiež, s. 2. 
149 Porov. tamtiež.  
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● stav pacienta sa dá prirovnať pojmom „bezvýchodiskový“ 

(musíme podotknúť, že eticky neexistuje právo na ošetrovanie 

lekársky bezvýchodiskového prípadu) 

Napriek tomu nesmieme tu zabúdať na to, že hranice pre a proti sa 

tu často prekrývajú a z toho budú vždy vyplývať rozdiely u jednotlivých 

konkrétnych rozhodnutí. Práve v týchto etických prípadoch je dôležité 

mať podpísanú, alebo vyjadrenú vôľu pacienta, ktorá by právne vyjadrila 

nesúhlas s neoprávnenou liečbou. Tam, kde tento súhlas chýba je 

potrebné postupovať podľa nasledujúcich kritérií: 

● predpokladaný informovaný súhlas (tu hrá veľkú úlohu 

príbuzenstvo) 

● jednanie „v najlepšom záujme“ pacienta 

● zohľadnenie vlastnej vôle u detí a mladistvých 

● samotná preventívna plná vôľa (jej delegovanie) 

● úloha súdne stanoveného poručníka 

Nesmieme však zabudnúť ani na to, že obmedzenie liečby je vždy 

selektívne. Väčšina pacientov si bude vždy vyžadovať terapeutické 

a ošetrovateľské opatrenia. Každé opatrenie bude potrebné zvlášť zvážiť. 

Nakoniec základná starostlivosť, lekárska opatera a paliatívna 

starostlivosť sú vždy povinné! 

Pri zavedení informovaného súhlasu teda dôležitú úlohu hrajú tieto 

otázky: 
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1. Dokedy by sa mal udržovať na konci ľudského života pacient 

pri živote a dokedy by sa mal predlžovať jeho život? 

2. Kedy môže byť zastavená liečba pacienta v tomto vyššie 

spomenutom štádiu? 

Celkovo si pritom vôľu pacienta, teda jeho informovaný súhlas 

musíme uvedomiť na pozadí spoločnosti, ktorá je okrem iného 

charakterizovaná pluralizmom hodnôt, rastúcou individualizáciou, 

odsunutím bolesti a umierania a zrušením tradičných rodinných štruktúr. 

Pri hľadaní definície informovaného súhlasu pacienta sa môžeme 

oprieť o dokument nemeckej biskupskej konferencie spoločne vytvorený 

s ďalšími cirkvami, ktorý definuje vôľu pacienta takto: 

„Informovaný súhlas je písomné vyhlásenie dospelého človek 

vlastniaceho slobodnú vôľu pre prípad neskoršej neschopnosti túto vôľu 

vyjadriť. Je to vopred uvážené rozhodnutie o akceptovaní, alebo 

neakceptovaní určitého vyšetrenia, liečebnej terapie a lekárskeho 

zásahu, ktoré ešte nie sú bezprostredne nutné. Tento súhlas má pevne 

určiť, že samo rozhodovacie právo človeka bude aj vtedy zohľadnené, keď 

jeho vôľa sa už nebude dať slobodne vyjadriť.“150 

 
150 Porov. Christliche Patientenvorsorge durch Vorsorgevollmacht und 
Betreuungsverfügung, Behandlungswünsche und Patientenverfügung. Handreichung und 
Formular der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland in Verbindung mit weiteren Mitglieds- und Gastkirchen der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland, Sekretariat der Deutschen 
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Samozrejme, že táto mnohokrát upravená posledná verzia ukazuje 

na nejednoduchosť prijatia podobného vyhlásenia. Výhodou tohto 

dokumentu je aj malá kartička, ktorú každý záujemca vyplnenú môže 

uložiť do svojej peňaženky a kde je informované o existencii vôle 

pacienta. Veľmi by sme si priali, aby aj príslušná Konferencia biskupov 

Slovenska v našej krajine hrala podobne aktívnu úlohu pri jednaní 

s ministerstvom zdravotníctva.  

Pravdepodobné diskrepancie Inštitútu súhlasu pacienta je možné 

sledovať medzi: 

● vyhotovením a realizovaním súhlasu 

● predpokladanou a reálnou situáciou151 

● vysloveným a mysleným návrhom 

● mysleným a pochopeným návrhom. 

 
Bischofskonferenz, Kaiserstraße 161, 53113 Bonn, [online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na 
internete: 
https://www.dbk.de/themen/christliche-patientenvorsorge/, s. 20, posledná aktualizácia 
v roku 2018. 
151 Napr. keď ľudia do súhlasu napíšu, že nechcú, aby nezmyselne trpeli. Toto 
formulovanie je veľmi vágne. Takto napísaný súhlas by mal presnejšie upraviť lekár, 
ktorý sa podieľa na jeho príprave. Inak takýto súhlas nezaväzuje ako spomína prof. 
Herbert Watzke, prednosta kliniky paliatívnej medicíny Všeobecnej viedenskej 
nemocnice a člen etickej komisie vlády Rakúska, porov. WATZKE, H. Patientenverfügung.  
[online] (cit. 01.03.2011). Dostupné na internete: 
(http://www.health.gov.sk/?eticka-komisia-1&sprava=3-rakusko-slovenske-sympozium-
o-bioetike-na-temu-naplnenie-vole-pacienta). 

89



 
 

90 

Tieto nezhody sa dajú čiastočne odstrániť, alebo obmedziť 

vyčerpávajúcimi formami a jednoznačnými formulármi informovaného 

súhlasu.152 

 

Praktické riešenia jednotlivých „prípadov“. 

 

Ukážme si teraz praktické riešenie, ktoré musí lekár zohľadniť pri 

každom prípade. Prof. Schaupp z Grazu vypracoval jednoduchý model 

pre konkrétne prípady: 

Najprv sa na prípad dívame z tzv. metaúrovne: teda pomocou 

morálnej (etickej) teórie a eticko-filozofického obrazu človeka. Potom 

použijeme tzv. úroveň sprostredkujúcich štyroch bioetických princípov (o 

ktorých sme podrobne písali v predchádzajúcej kapitole). Nasleduje 

úroveň konkrétnych noriem jednania a nakoniec prichádza na rad 

jednotlivý prípad, ktorý sa znova musí v reflexii oprieť o prvú metaúroveň 

(znovaanalýzu eticko-filozofického obrazu človeka v pozadí).153 

Praktické riešenia sa takto zakladajú v prvom rade na lekárskych 

analýzach, ktoré nasledujú etické analýzy založené na vyššie 

spomenutých štyroch princípoch. Následne sa vypracúvajú alternatívy 

jednania, ktoré nasleduje voľba jednej z alternatív a to zvážením. 

 
152 Porov. REITER, tamtiež, s. 52. 
153 Porov. SCHAUPP, tamtiež. 
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Nakoniec túto voľbu musíme podoprieť dôvodmi, ktoré nás viedli pre 

rozhodnutie založené na 4 bioetických princípoch.  

Samozrejme uplatnenie týchto princípov prinieslo radu otázok: 

prečo sú práve štyri princípy? Ako sfunkčniť vyvažovací problém medzi 

jednotlivými princípmi? Je konkrétny prípad málo zobraný na zreteľ? 

Zdôrazňuje sa príliš princíp autonómie? Tieto námietky sa dajú odstrániť 

len starostlivým precvičením praktických riešení, objasnením pojmu 

autonómie, vysvetlením významu slova „starostlivosť“ a nakoniec 

dôkladnou analýzou obrazu človeka na pozadí prípadu. Preto sa chceme 

v nasledujúcej časti venovať zákonom o Inštitúte informovaného súhlasu 

v krajinách, ktoré sa tejto problematike venovali asi najdôkladnejšie. 
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Rakúsky zákon o informovanom súhlase pacienta z 8. mája 2006154 
a nemecké pokyny k lekárskemu sprevádzaniu zomierajúcich 

nemeckej lekárskej komory z roku 2004 
 

Definícia rakúskeho zákona určuje podmienky pre „odmietnutie 

lekárskej starostlivosti pre určité situácie, kedy osoba nie je schopná dať 

svoj súhlas.“ Nachádzajú sa tu 2 verzie inštitútu informovaného súhlasu: 

a) viazaný informovaný súhlas: 

● tento vyžaduje poučenie od lekára 

● takisto je potrebné jeho vyhotovenie u sudcu, notára, alebo 

právneho zástupcu pacienta s dôrazným poučením 

o následkoch udelenia takéhoto súhlasu 

● k zmluve sa prikladá aj konkrétny popis liečby, ktorá je 

odmietnutá a danej situácie 

● nakoniec po 5 rokoch je nutné daný súhlas obnoviť! 

b) vypozorovaný informovaný súhlas sa zakladá na dispozícii 

pacienta, ktorá však nespĺňa všetky vyššie v bode a) uvedené 

 
154 Porov. Rakúsky zákon o informovanom súhlase pacienta z 8. mája 2006 [online] (cit. 
28.05.2008). Dostupné na internete: 
http://ris1.bka.gv.at/authentic/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&bgblnr=BGBl
.%20I%20Nr.%2055/2006. Tento zákon bol nedávno novelizovaný.  Upravuje požiadavky 
na vypracovanie smernice o súhlase pacienta. Zákon bol revidovaný na jeseň 2018 (zmena 
a doplnenie PatVG 2018) a v Rakúsku nadobudol účinnosť v novej verzii od 16. januára 
2019, poz.[online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete: 
 https://www.hospiz.at/novelle-zum-patientenverfuegungsgesetz/. 

92



 
 

92 

Rakúsky zákon o informovanom súhlase pacienta z 8. mája 2006154 
a nemecké pokyny k lekárskemu sprevádzaniu zomierajúcich 

nemeckej lekárskej komory z roku 2004 
 

Definícia rakúskeho zákona určuje podmienky pre „odmietnutie 

lekárskej starostlivosti pre určité situácie, kedy osoba nie je schopná dať 

svoj súhlas.“ Nachádzajú sa tu 2 verzie inštitútu informovaného súhlasu: 

a) viazaný informovaný súhlas: 

● tento vyžaduje poučenie od lekára 

● takisto je potrebné jeho vyhotovenie u sudcu, notára, alebo 

právneho zástupcu pacienta s dôrazným poučením 

o následkoch udelenia takéhoto súhlasu 

● k zmluve sa prikladá aj konkrétny popis liečby, ktorá je 

odmietnutá a danej situácie 

● nakoniec po 5 rokoch je nutné daný súhlas obnoviť! 

b) vypozorovaný informovaný súhlas sa zakladá na dispozícii 

pacienta, ktorá však nespĺňa všetky vyššie v bode a) uvedené 

 
154 Porov. Rakúsky zákon o informovanom súhlase pacienta z 8. mája 2006 [online] (cit. 
28.05.2008). Dostupné na internete: 
http://ris1.bka.gv.at/authentic/findbgbl.aspx?name=entwurf&format=pdf&bgblnr=BGBl
.%20I%20Nr.%2055/2006. Tento zákon bol nedávno novelizovaný.  Upravuje požiadavky 
na vypracovanie smernice o súhlase pacienta. Zákon bol revidovaný na jeseň 2018 (zmena 
a doplnenie PatVG 2018) a v Rakúsku nadobudol účinnosť v novej verzii od 16. januára 
2019, poz.[online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete: 
 https://www.hospiz.at/novelle-zum-patientenverfuegungsgesetz/. 
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body. O to viac ju však treba vziať do úvahy, o čo viac táto spĺňa 

potreby viazaného informovaného súhlasu. 

Tento zákon prešiel v roku 2018 novelizáciou, ktorá upravila:  

A) Pri záväznej vôli pacienta došlo k predĺženiu platnosti záväzných 

závetov z piatich na osem rokov. Platí to aj pre existujúce záväzné 

predbežné súhlasy. Obnovenie záväzného súhlasu už nebude vyžadovať 

právnu výučbu, takže to môže urobiť iba lekár.  

B) Ďalšie predbežné smernice: pre všetky ostatné formy súhlasu 

vôle (zahŕňa to aj aktívne súhlasy vôle uvedené pred zmenou a 

doplnením) sa zdôrazňuje toto: 

§ 1, odsek 2: Okrem toho sa musí ako základ na určenie vôle pacienta 

použiť každý dostupný Súhlas pacienta (§ 8). 

§ 9. Pri určovaní vôle pacienta sa musí o to viac prihliadať na súhlas 

pacienta podľa § 8, čím viac spĺňa požiadavky záväzného súhlasu 

pacienta. Je obzvlášť dôležité zvážiť: 

1. rozsah, v akom bol pacient schopný posúdiť chorobnú situáciu, na 

ktorú sa bude vzťahovať súhlas pacienta, a jej dôsledky v čase spísania 

súhlasu, 

2. ako konkrétne sú opísané lekárske ošetrenia, ktoré sú predmetom 

zamietnutia zo strany pacienta, 

3. aké komplexné bolo lekárske vysvetlenie pred spísaním súhlasu, 
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4. rozsah, v akom sa konkrétny súhlas pacienta líši od formálnych 

požiadaviek záväzného súhlasu pacienta, 

5. ako dávno bol naposledy súhlas pacienta obnovený a 

6. ako často sa obnovovala vôľa. 

Okrem toho sa tu nachádza aj poznámka, že vo vysvetlení vládneho 

návrhu novely je VSD Vorsorgedialog® tiež uvedená ako taká forma 

súhlasu vôle pacienta. 

C) Registrácia Súhlasu vôle pacienta: 

Zákon tu predpokladá možnosť uložiť písomný súhlas pacienta v 

elektronickej forme (ELGA- elektronická karta pacienta) v roku 2020. 

Zdravotnícke úrady budú mať povinnosť si overiť existenciu súhlasu vôle 

pacienta v ELGA. 

Naproti tomu viazanosť informovaného súhlasu podľa nemeckej 

lekárskej komory („Grundsätze zur ärztlichen Sterbebegleitung“ der 

Bundesärztekammer Deutschlands 2004) hovorí: 

„Inštitút informovaného súhlasu je podstatná pomoc pre jednanie 

lekárov...Títo sú povinní ak sa odvolávajú na konkrétne liečebné situácie 

a nie sú známe žiadne okolnosti, podľa ktorých by si pacient neprial, aby 

súhlas zostal v platnosti.“155 Nemecké právo pozná však aj iné vyjadrenia 

vôle pacienta pre prípadný nemocenský stav:  

 
155 Porov. BUNDESÄRZTEKAMMER, Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen 
Sterbebegleitung, A 346 Deutsches Ärzteblatt | Jg. 108 | Heft 7 | 18. Februar 2011, 
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● napr. preventívna plná moc, ktorá ponúka možnosť menovať 

osobu osobitnej dôvery, ktorá by mohla prevziať úlohy 

splnomocnenej osoby, ak by to bolo potrebné. Táto osoba sa 

stará o záujmy pacienta. Môže ňou byť v prvom rade príbuzný 

pacienta (napr. manžel/manželka, deti, súrodenci). Informovaný 

súhlas však ostáva v platnosti aj bez ohľadu na túto skutočnosť. 

● ošetrovateľská vôľa- táto je menovanie dôvernej osoby, ktorá 

v prípade, že pacient nemôže komunikovať, bude splnomocnená 

rozhodnúť v niektorých osobných záležitostiach (napr. finančné 

otázky, povolenie k pobytu a pod.). Odporúča sa takúto vôľu 

poskytnúť písomne alebo pred notárom. Takýmto spôsobom 

bude možné ovplyvniť, kto bude menovaný opatrovníckym 

súdom, aby vyriešil túto záležitosť ako právne uznaný 

opatrovník. Takýto opatrovník sa totiž nestane týmto tak, že by 

bol k tomu určený, ale až na objednávku poručníckeho súdu. 156 

 Nakoniec Inštitút súhlasu pacienta odsúhlasil nemecký parlament 

18. Júna 2009 zákonom 1901a.157 V roku 2020 k týmto zákonom 

 
[online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete: 
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/Sterbebeglei
tung_17022011.pdf, poz. REITER, tamtiež, s. 53. 
156 Porov. REITER, tamtiež, s. 53. 
157 Porov. BUNDESGESUNDHEITSMINISTERIUM, Paziententeverfuefung, [online] (cit. 
01.08.2020). Dostupné na internete: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/patientenverfuegung.html. 
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prekvapivo pribudlo aj odstránenie zákazu aktívnej pomoci pri umieraní 

rozhodnutím Nemeckého Ústavného súdu z 26. Februára 2020 (2 BvR 

2347/15).158 Tomuto rozhodnutiu sa budeme venovať aj v nasledujúcej 

kapitole. 

 

Všeobecné ustanovenia inštitútu súhlasu pacienta podľa 

Schauppa:159 

 

● Akákoľvek osoba, ktorá je schopná vlastného úsudku a rozhodnutia 

môže tento súhlas napísať (dospelosť sa k tomuto súhlasu 

nevyžaduje!) 

● Niečo, čo je právne zakázané, nie je možné povoliť (napr. aktívna 

eutanázia) 

● Súhlas pacienta je neplatný, pokiaľ sa „významne“ zmení stav 

lekárskej vedy, alebo keď tento súhlas pacient bez odvolania zruší, 

alebo to dá na známosť. 

● Pri uplatnení súhlasu pacienta zostáva núdzová ošetrovateľská 

starostlivosť nezmenená k dispozícii. 

 
158 Porov. BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, L e i t s ä t z e, Zum Urteil des Zweiten Senats 
vom 26. Februar 2020, [online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete: 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/02/rs
20200226_2bvr234715.html.  
159 Porov. SCHAUPP, tamtiež. 
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● Tak ako aj v Nemecku musia platiť aj iné možnosti ako informovaný 

súhlas pacienta (napr. menovanie dôveryhodnej osoby, vyňatie 

konkrétnej osoby z rozhodovacieho procesu, povinnosť informovať 

určitú osobu). 

Schaupp pripomína aj súčasnú vedeckú diskusiu okolo inštitútu 

súhlasu pacienta: 

● Súhlas poskytuje výhodu právnej istoty lekára 

● Napriek tomu sa javí ako problém uskladnenie daných súhlasov, 

prípadne vytvorenie centrálneho registra. Tu sa jedná o problém 

vysokej náročnosti na finančné náklady! 

● Diskusia pokračuje okolo témy možných zmien v úsudku „čo je 

to zmysluplný život?“ 

● Takisto zostáva problémom zložitosť konkrétneho prípadu pre 

dodržiavanie správnych zásad inštitútu súhlasu pacienta 

● Dôležitou diskusnou témou ostáva rovnováha, resp. rešpekt 

pred svedomím pacienta a vernosť vlastnému svedomiu lekára. 

 

Vzťah lekára a pacienta: upresnenie povinnosti a práva 

 

Na tomto mieste si trochu vysvetlíme prechod od paternalistického 

modelu k autonómnemu na právach pacientov namiesto povinností 

lekárov. Tradičné lekárske povinnosti hovorili: 
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● „zachovanie a obnova zdravia mojich pacientov je najvyšší 

princíp môjho jednania“ 

● „lekár sa má cvičiť v poctivosti“ (vnútorný lekársky stavovský 

poriadok) 

● „lekár musí vyšetrovanej osobe vysvetliť spôsob a zmysel 

vyšetrenia ako aj s tým spojené nebezpečenstvo pre život 

a zdravie“ (Helsinská deklarácia WMA 1964-2014).160 

Tieto princípy ostávajú naďalej v platnosti, ale pričlenili sa k nim aj 

práva pacientov pre ich lepšiu ochranu. Rešpekt pred sebaurčujúcim 

právom pacienta je implikáciou sociálnej starostlivosti161: 

● pacient má právo liečbu po primeranom vysvetlení odsúhlasiť, 

alebo odmietnuť 

● pacient má právo dôstojne zomrieť 

● pacient má právo na zdravotnú starostlivosť 

Lisabonská deklarácia v svojej preambule hovorí: 

„Vzťah medzi lekármi a ich pacientmi a spoločnosťou sa v poslednej 

dobe výrazne zmenil. Lekár by sa mal vždy riadiť svojim svedomím a slúžiť 

dobru pacienta, zachovaní nezávislosti pacienta a jeho práva, ktoré 

 
160 WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving 
Human Subjects, [online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete: 
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-
medical-research-involving-human-subjects/.  
161 Porov. KÖRTNER, U. H. J. Das Österreichische Patientenverfügungsgesetz: Rechtliche 
und Ethische Aspekte, tamtiež, s. 2. 
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und Ethische Aspekte, tamtiež, s. 2. 
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musia byť zaručené v rovnakej miere. Toto vyhlásenie obsahuje niektoré 

zo základných práv pacientov, ktoré podporuje a propaguje lekársku 

profesiu. Lekári a ďalšie osoby alebo inštitúcie, ktoré sa podieľajú na 

zdravotnej starostlivosti obyvateľstva, majú spoločnú zodpovednosť 

uznať tieto práva a ich aj zachovávať.“162 

 V tejto deklarácii sú uvedené práva pacientov takto: 

1.Právo na kvalitatívne vysokú lekársku starostlivosť 

2.Právo na sebaurčenie 

3.Práva pacientov v bezvedomí 

4.Práva pacientov neschopných uzatvorenia zmlúv 

5.Proces pri postupe proti vôli pacienta 

6.Právo na informácie 

7.Právo na dôvernosť 

8.Právo na zdravotnú výchovu 

9.Právo na ľudskú dôstojnosť 

10.Právo na náboženskú pomoc. 

 

 

 

 
162 Porov. WMA Declaration of Lisbon on the Rights of the Patient 1981-95, [online] (cit. 
01.08.2020). Dostupné na internete: https://www.wma.net/policies-post/wma-
declaration-of-lisbon-on-the-rights-of-the-patient/ 
podľa SCHAUPP W., tamtiež. 
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Záver 

 

Záverom našej kapitoly si ešte raz zhrňme, čo je cieľom inštitútu 

súhlasu pacienta. Körtner zdôrazňuje, že Inštitút informovaného súhlasu 

môže byť sociálnou prekážkou. Jedná sa tu o nástroj pre dobre 

situovaných a vzdelaných ľudí, ktorí chcú chrániť svoje sebaurčenie aj pri 

zomieraní.163  

Súčasne musíme striktne oddeliť na jednej strane možnosť nechať 

pacienta zomrieť, ktorú sám tento formuluje, keď sa jeho pozemský život 

blíži ku koncu a na druhej strane tzv. aktívnu eutanáziu, kedy vôľou 

pacienta je jeho smrť, ukončenie života, ktorý nesmeroval bezprostredne 

k smrti.164 Tento inštitút vychádza z rôznych nárokov modernej 

spoločnosti ako zvýšenie možnosti liečby na konci života avšak súčasne 

aj neistoty o zmysluplnosti tejto liečby. Zároveň tu hrá úlohu strach z 

ošetrenia na strane pacienta ako aj túžba po "individuálnej" 

(„samorozhodnuteľnej") smrti. Základnými úlohami tohto inštitútu teda 

je: 

 
163 Porov. KÖRTNER, U. H. J. Das Österreichische Patientenverfügungsgesetz: Rechtliche 
und Ethische Aspekt, tamtiež, s. 5. 
164 Porov. KÖRTNER, U. H. J. Das Österreichische Patientenverfügungsgesetz: Rechtliche 
und Ethische Aspekte, tamtiež, s. 10. Autor cituje kolegu Ehningera: „Eticky zodpovedný 
prístup k zomieraniu a smrti sa nedá dosiahnuť pomocou spresnenia formulácii v 
zákonoch, ale predpokladá reflexiu a integráciu zomierania do nášho každodenného 
života.“ 
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● posilnenie autonómie pacienta (právo na sebaurčenie) pre 

prípady, kedy pacient nie je bezprostredne schopný dať súhlas 

(bezvedomie, kóma, zmätenosť, demencia) 

● zabezpečiť právo na sebaurčenie pre takéto situácie 

● uľahčenie práce lekára pri vykonávaní náročných rozhodnutí 

● poskytnutie príležitosť na jednanie podľa vlastnej vôle (vopred 

písomne určenej) vzhľadom na rozsah lekárske ošetrenie. 

Súčasné námietky voči inštitútu súhlasu pacienta by sme mohli 

spolu so Schauppom zhrnúť takto:165 

● časová vzdialenosť k "núdzovému prípadu„ 

● dôležitá otázka: Je schopný (mladý) zdravý pacient posúdiť, čo 

bude pre neho znamenať situácia ťažkej choroby/ závislosti? 

● zmena názoru v medziobdobí 

● povinnosť lekára pri „nerozumnom" správaní 

● nebezpečenstvo falošného "automatizmu„ 

● pokroky v lekárskych možnostiach 

● problém pacientov s demenciou 

Možné stratégie uplatnenia inštitútu súhlasu pacienta do 

budúcnosti vidí Schaupp takto:166 

 
165 Porov. SCHAUPP, tamtiež. 
166 Porov. SCHAUPP, tamtiež. 
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a) rozsah obmedzenia? Obmedzenie na niektoré choroby/situácie 

(ochorení, ktoré už boli diagnostikované, terminálne štádium). 

b) obmedzenie záväznosti? Nakoľko je pre lekára záväzná napísaná 

vôľa pacienta? 

Nakoniec zostávajú nemenej vážne otázky z praxe: kedy vieme určiť 

smrť pacienta v tzv. vegetatívnom stave? Kam s takýmito pacientmi, 

ktoré zariadenia neradi prijímajú (na jednotkách intenzívnej starostlivosti 

nemôžu zostať, aby tieto beznádejne nepreplnili a hospice ich nechcú, 

pretože sa nejedná o umierajúcich)? Ako sa eticky postaviť k situácii 

upravenia životných funkcií pacienta, ktorý zase smeruje k smrti 

a ktorého stav po napojení na prístroje sa stabilizuje, dokonca zlepší na 

určitý stredne dlhý časový horizont? Ako sa v dnešnom 

pretechnizovanom svete znova naučiť prijímať smrť ako prirodzenú 

súčasť života? Ako pomôcť príbuzným, ktorí by aj chceli mať pacienta 

v terminálnom štádiu doma, ale štát im nie je schopný ich výkon zaplatiť 

aspoň ako minimálnu mzdu?167 

Naša študentka a lekárka v svojej diplomovej práci píše: 

  „Lekár intenzivista má na začiatku len veľmi obmedzené 

informácie o zdravotnom stave a ochorení pacienta, a ak mu chce 

 
167 V Rakúsku zaviedli v roku 2002 zákonom tzv. Familienhospizkarenz, porov. KÖRTNER, 
U. H. J. Das Österreichische Patientenverfügungsgesetz: Rechtliche und Ethische Aspekt, 
tamtiež, s. 2. Zamestnaní príbuzní takto dostali možnosť čerpať platenú úplnú, alebo 
čiastočnú dovolenku pre ošetrovanie zomierajúceho príbuzného v dĺžke 3-6 mesiacov! 
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pomôcť musí sa rozhodovať okamžite alebo v priebehu niekoľkých minút. 

Nie je čas podrobne prečítať dokumentáciu, alebo najprv podrobiť 
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možné od nej upustiť. Dôležité je, aby rozhodnutie o ukončení, nezahájení 

márnej liečby nebolo paternalistickým rozhodnutím lekára, ale malo by 

ísť o spoločné rozhodnutie (shared decision). Mal by to byť konsenzus po 

otvorenej diskusii nielen lekárov, ale aj sestier a ostatného 

zdravotníckeho personálu starajúceho sa o umierajúceho, poprípade aj 

rodiny. Ak je pacient pri vedomí, treba do tohto procesu zahrnúť aj jeho. 

Pacientovi by sa vždy malo zaručiť dôstojné umieranie. Upustenie alebo 

nezahájenie liečby nikdy nemožno definovať ako pasívnu eutanáziu... 

Etickým rozhodovaniam sa lekár učí počas svojej praxe. Ako tvrdí 

Küblerová – Rossová, lekár by mal eticky dozrieť aj na prijatie smrti a na 

103



 
 

104 

ukončenie nadmernej terapie, inak nepomáha pacientom, ale im 

škodí.”168 

Celkovo viacerí lekári sa zhodujú, že u chronických (a smrteľných) 

diagnoz a ochorení, ktoré netreba urgentne riešiť má inštitút 

informovaného súhlasu skutočne veľký význam. Na druhej strane 

v jednotlivých prípadoch budú musieť lekári naďalej počítať 

s rozhodnutím v okamihu. Teda mali by sme sa vyvarovať jednostrannej 

propagácie tohto inštitútu, akoby tí, ktoré ho ešte nemajú podpísaný boli 

jednoznačne v nevýhode.169  

Najideálnejšia cesta, ktorá sa hľadá napr. vo Francúzsku 

v spolupráci s Institute catholique z Lille a 6-mi regionálnymi 

nemocnicami na severe Francúzska by bola spolupráca lekárov, etikov 

a právnikov, ktorá by aj dodatočne riešila jednotlivé prípady (pre 

vytvorenie modelového typu správania), aby sa našli čo najlepšie riešenia 

pre ľudí nachádzajúcich sa na konci pozemského života, ktorí sa už 

v terminálnom štádiu, kedy sami nemôžu rozhodnúť o svojom živote, 

budú môcť spoľahnúť na kompetentný tým odborníkov pomáhajúcim na 

 
168 PAŠTÉKOVÁ, T., Posúdenie rôznych aspektov problematiky eutanázie z pohľadu 
praktického lekára (so súčasným kritickým hodnotením záverečných prác košickej 
teologickej fakulty na tému eutanázie za obdobie 2000-2009): tamtiež, s. 56-57. 
169 Porov. KÖRTNER, U. H. J. Das Österreichische Patientenverfügungsgesetz: Rechtliche 
und Ethische Aspekte, tamtiež, s. 10. Körtner varuje pred prenášaním bezproblémového 
obrazom pacienta ako odvážneho zákazníka na zomierajúcich. „Autonómia až do konca” 
nie je zriedka len fikciou. 
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tejto ceste.170 Otázkou teda na záver ostáva, čo môžu lekári a inštitúcie 

urobiť pre vybudovanie kultúry dôvery medzi pacientom a ošetrujúcim 

tímom, ktorá sa nesmie zamieňať za paternalizmus, alebo 

poručníctvo?171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
170 THIELOVÁ, Marie-Jo (ed.) Où va la médecine ? Sens des représentations et pratique 
médicales, tamtiež, s. 144. 
171 Porov. KÖRTNER, U. H. J. Das Österreichische Patientenverfügungsgesetz: Rechtliche 
und Ethische Aspekte. Tamže, s. 11. 
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5. NIEKTORÉ ÚVAHY O ETICKÝCH DILEMÁCH UMELEJ VÝŽIVY 

A HYDRATÁCIE PACIENTOV V PERZISTENTNOM 

VEGETATÍVNOM STAVE  

 

Žijeme v čase, keď prevládajúcou povinnosťou lekárov je 

predlžovať a udržiavať život za každú cenu a smrť sa považuje za „porážku 

života“. V rovnakom čase etici a lekári stále viac hovoria o 

inštitucionálnom umieraní, čo znamená, že boj proti smrti je často 

zverený inštitúciám a nemocniciam. Na tomto mieste pacient často 

zomiera sám v prítomnosti technológií predlžujúcich život, a nie v 

prítomnosti iných ľudských bytostí. Na druhej strane začíname čoraz viac 

hovoriť o tom, ako si život a jeho koniec vezmeme do vlastných rúk podľa 

individuálnych potrieb a prianí. 

Medzi etikmi a lekármi existujú rôzne názory na to, či je umelá 

výživa a hydratácia lekárskym zásahom a či odmietnutie alebo zastavenie 

umelej výživy a hydratácie sa rovná rozhodnutiu umožniť pacientovi 

zomrieť. Navrhovatelia umelej výživy a hydratácie v tejto súvislosti trvajú 

na tom, že osoba v perzistentnom vegetatívnom stave (PVS) má právo na 

bežnú lekársku starostlivosť. Iní bioetici považujú umelú výživu a 

hydratáciu za lekársky zásah a nie za súčasť bežnej starostlivosti. Podľa 
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katolíckej cirkvi by sme mali byť vždy naklonení v prospech výživy a 

hydratácie všetkým pacientom, aj keď s lekárskou pomocou, pokiaľ je 

táto pre pacienta dostatočným prínosom, ktorý vyváži s tým spojené 

bremená.172 

V našich stredoeurópskych krajinách, v mnohých z nich s 

komunistickou minulosťou, je primeraná starostlivosť o umieranie 

komplikovaná nielen finančnými obmedzeniami, ale aj značným úsilím zo 

strany príbuzných a lekárov o čo najdlhšie udržiavanie ľudského života. 

Dôvodom toho je skutočnosť, že napríklad na Slovensku jednotky 

hospicovej a paliatívnej starostlivosti nemajú dlhú tradíciu, a preto je 

informovanie verejnosti o paliatívnej starostlivosti veľmi zlá. Ak sa na 

slovenských univerzitách opýtame študentov, čo je paliatívna 

starostlivosť, iba v niektorých prípadoch dostaneme správnu odpoveď. 

Na rozdiel od napr.  nemecky hovoriacich krajín, je lekárska etika v 

klinických ústavoch a nemocniciach menej akceptovaná kvôli veľmi 

dlhému komunistickému obdobiu, počas ktorého sa západoeurópsky 

vývoj lekárskej etiky neocenil a nepoužil. Lekári považujú etiku za niečo, 

čo v skutočnosti nie je potrebné. 

 
172 Porov. ROACHOVÁ, M. S. A Christian reflection on nutrition and hydration in the 
Catholic Tradition. In A working Booklet based on the CHAC Ethics Symposium. 
Mississauga, Ottawa, Ontario: CHAC, 1991, s. 2. 
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Táto kapitola sa netýka nájdenia odpovedí na všetky vzniknuté 

etické problémy, ale skôr ponúka etické a kresťanské kritériá a riešenia 

niektorých z nich na základe vybraných zdrojov a úvah.173 Náš kresťanský 

prístup k problému sa snaží hľadať odpovede po viac ako 40 rokoch 

absencie akýchkoľvek kresťanských argumentov v lekárskej etike v 

strednej Európe. Napriek tomu, že občianska spoločnosť v regióne 

zostala do značnej miery kresťanská aj po období totalitarizmu, v tomto 

ohľade nemala žiadnu formáciu. Z tohto dôvodu považujeme kresťanskú 

perspektívu za obohatenie súčasného vedeckého dialógu 

„Vyšehradského regiónu“. Je to zároveň aj preto, že kresťania majú tiež 

právo formovať sa v náboženskej etike, aby sa mohli rozhodovať podľa 

svojho svedomia. 

Čo je vegetatívny stav pacienta? 

Z tohto dôvodu preskúmajme ešte raz to, čo je „PVS“ alebo, ako 

tento inak nazývame „post komatická neprístupnosť“. Podľa Kennetha 

Maiese z National Heart, Lung and Blood Institute v USA je vegetatívnym 

 
173 SZANISZLÓ, I.M.V., Alcune considerazioni sui dilemmi etici della nutrizione artificiale e 
dell'idratazione dei pazienti in stato vegetativo persistente dal punto di vista cristiano, 
OIKONOMIA, Journal of Ethics & Social Sciences, 2020 (19) N°2, ISSN 1720-1691,  [online] 
(cit. 01.08.2020). Dostupné na internete:  
https://oikonomia.it/index.php/it/117-2020/giugno-2020/1120-alcune-considerazioni-
sui-dilemmi-etici-della-nutrizione-artificiale-e-dell-idratazione-dei-pazienti-in-stato-
vegetativo-persistente-dal-punto-di-vista-cristiano.  
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stavom absencia citlivosti a povedomia kvôli masívnej dysfunkcii 

mozgových hemisfér s dostatočným šetrením diencefalonu a kmeňom 

mozgu, aby sa zachovali autonómne a motorické reflexy a cykly spánku 

a bdenia. Pacienti môžu mať komplexné reflexy, vrátane pohybov očí, 

zívania a nedobrovoľných pohybov, ktoré môžu mať škodlivé podnety, 

ale nemusia si uvedomovať seba alebo prostredie.  

Oproti tomu je stav s minimálnym vedomím na rozdiel od 

vegetatívneho stavu charakterizovaný nejakým dôkazom uvedomenia si 

seba a/alebo okolitého prostredia a pacienti majú sklon tento stav 

zlepšovať. Maiese dodáva, že diagnóza je klinická a liečba je hlavne 

podporná. Prognóza u pacientov s pretrvávajúcimi deficitmi je spravidla 

pochmúrna.174 

Syndróm prvýkrát opísal v roku 1940 Ernst Kretschmer, ktorý ho 

nazval apalický syndróm.175 V roku 1972 Jennett a Plum razili pojem PVS, 

aby opísali skupinu pacientov bez vedomia seba a svojho prostredia, ale 

 
174 MAIESE, K. Vegetative State and Minimally Conscious State. 2019 [online] (cit. 
01.08.2020). Dostupné na internete:  
https://www.msdmanuals.com/professional/neurologic-disorders/coma-and-impaired-
consciousness/vegetative-state-and-minimally-conscious-state.  
175 KRETSCHMER, E. "Das apallisches Syndrom". Neurol. Psychiat., 1940. 169: 576–579. 
doi:10.1007/BF02871384. 
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so zachovanými cyklami vzrušenia, spánku a bdenia.176 Patologické 

štúdie u pacientov s PVS, u ktorých pretrvávajú difúzne hypoxicko-

ischemické urážky, preukázali difúzne poškodenie mozgových 

kortikálnych neurónov pri vyšetrovaní štruktúr mozgového kmeňa.177  

Takto vidíme, že PVS je stav, pri ktorom človek stráca vyššie 

schopnosti mozgu, ale udržuje cykly spánku a bdelosti s úplnými alebo 

čiastočnými hypotalamickými a brainstemovými autonómnymi 

funkciami. PVS zahŕňa obdobia vzrušenia a návratu cyklov spánku a 

prebudenia, keď sa zdá, že pacient je „prebudený“, ale nanešťastie to nie 

je nikdy známe. Hoci pacienti zostávajú v bezvedomí a nevedia, zdá sa, 

že pacienti s PVS interagujú. Navyše pacienti v PVS nie sú schopní vyjadriť 

vnímanie, cítenie alebo bolesť.178 

Podľa Nelsonovej a Bernata existujú nasledujúce kritériá pre 

klinickú diagnostiku PVS:179 

 
176 JENNETT, B. The Vegetative State: Medical Facts, Ethical and Legal Dilemmas, 2002. 
New York: Cambridge University Press a JENNETT, B. & PLUM, F. Persistent Vegetative 
State. A syndrome in Search of Nature. 1972, Lancet, 1, 734-747. 
177 DOUGHERTY, J. H. & RAWLINSON, D. G., & LEVY, D. E., et al. Hypoxic-ischemic brain 
injury and the vegetative state: Clinical and neuropathologic correlation, 1981. Neurology, 
31, 991- 992. 
178 CRANFORD, R. Diagnosing the Permanent Vegetative State. In American Medical 
Association Journal of Ethics, 2004, 6 (8), 1-3. doi: 10.1001/virtualmentor.2004.6.8.cprl1-
0408. 
179 NELSONOVÁ, W. A., & BERNAT, J. L. Decision to withhold or terminate treatment. In 
Neurologic Clinics, 1989, 7 (4), 759-74 a The Multi-Society Task Force on PVS, Medical 
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štúdie u pacientov s PVS, u ktorých pretrvávajú difúzne hypoxicko-

ischemické urážky, preukázali difúzne poškodenie mozgových 

kortikálnych neurónov pri vyšetrovaní štruktúr mozgového kmeňa.177  

Takto vidíme, že PVS je stav, pri ktorom človek stráca vyššie 

schopnosti mozgu, ale udržuje cykly spánku a bdelosti s úplnými alebo 

čiastočnými hypotalamickými a brainstemovými autonómnymi 

funkciami. PVS zahŕňa obdobia vzrušenia a návratu cyklov spánku a 

prebudenia, keď sa zdá, že pacient je „prebudený“, ale nanešťastie to nie 

je nikdy známe. Hoci pacienti zostávajú v bezvedomí a nevedia, zdá sa, 

že pacienti s PVS interagujú. Navyše pacienti v PVS nie sú schopní vyjadriť 

vnímanie, cítenie alebo bolesť.178 

Podľa Nelsonovej a Bernata existujú nasledujúce kritériá pre 

klinickú diagnostiku PVS:179 

 
176 JENNETT, B. The Vegetative State: Medical Facts, Ethical and Legal Dilemmas, 2002. 
New York: Cambridge University Press a JENNETT, B. & PLUM, F. Persistent Vegetative 
State. A syndrome in Search of Nature. 1972, Lancet, 1, 734-747. 
177 DOUGHERTY, J. H. & RAWLINSON, D. G., & LEVY, D. E., et al. Hypoxic-ischemic brain 
injury and the vegetative state: Clinical and neuropathologic correlation, 1981. Neurology, 
31, 991- 992. 
178 CRANFORD, R. Diagnosing the Permanent Vegetative State. In American Medical 
Association Journal of Ethics, 2004, 6 (8), 1-3. doi: 10.1001/virtualmentor.2004.6.8.cprl1-
0408. 
179 NELSONOVÁ, W. A., & BERNAT, J. L. Decision to withhold or terminate treatment. In 
Neurologic Clinics, 1989, 7 (4), 759-74 a The Multi-Society Task Force on PVS, Medical 
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(1) pacienti ležia s otvorenými očami alebo ich otvoria stimulom. 

(2) sú prítomné spontánne pohyby očí, nedochádza však k trvalému 

zrakovému sledovaniu. 

(3) neexistuje schopnosť riadiť sa príkazmi. 

(4) neexistuje dôkaz kognitívnej odpovede na akýkoľvek stimul. 

(5) neexistuje žiadna dobrovoľná činnosť alebo správanie. 

(6) neexistuje žiadny rozpoznateľný jazyk a pacienti sú zvyčajne 

nemí. 

(7) reflexy mozgového kmeňa a cykly spánku a bdenia sú 

neporušené. 

(8) je prítomné spontánne dýchanie. 

(9) predstavuje sa dvojitá inkontinencia. 

Tieto kritériá na diagnostiku PVS vedú k ďalšiemu bodu, k „obnove 

vegetatívneho stavu“. Prognóza zotavenia je podstatnou črtou morálnej 

analýzy, ktorá sa zaoberá pacientmi vo „vegetatívnom stave“. Prognóza 

 
Aspects of the Persistent Vegetative State -- A Correction, July 13, 1995, N Engl J Med 
1995; 333:130, DOI: 10.1056/NEJM199507133330216, 1499 - 1508, 1572 - 1579. 
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na zotavenie sa určí podľa Fine, „podľa príčiny zranenia, komorbidných 

podmienok a dĺžky vegetačného obdobia”:180  

(1) trvanie dlhšie ako 1 mesiac sa považuje za pretrvávajúce;  

(2) trvanie dlhšie ako 3 mesiace, ak je príčina netraumatická, ako je 

anoxické poškodenie mozgu po trvalej retrográdnej mozgovej perfúzii;  

(3) trvanie dlhšie ako 12 mesiacov po traumatickom poranení 

mozgu je trvalé. “  

V prípade umelej výživy a hydratácie nemôže byť voda, aj keď sa 

podáva umelo, považovaná za obyčajný lekársky zákrok, pretože bez nej 

pacient nezomrie kvôli chorobe, ale kvôli dehydratácii. Pokiaľ ide o 

takéto rozhodnutia, je potrebné položiť túto otázku: 

(1) Poskytuje výživa a hydratácia výhody alebo zaťažuje pacienta? 

(2) Uplatňuje sa zásada proporcionality na také etické dilemy, ako 

je to v prípade dialýzy? 

(3) Ako by sa malo postupovať v prípade pacientov, ktorí takúto 

bežnú starostlivosť odmietajú? 

 
180 FINE, R. L. From Quinlan to Schiavo: medical, ethical, and legal issues in severe brain 
injury. BUMC Proceedings, Oktober 2005, 18 (4), 303–304. 
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injury. BUMC Proceedings, Oktober 2005, 18 (4), 303–304. 
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(4) Je podávanie umelej výživy a hydratácie iba mechanickým 

predĺžením života? 

(5) Ako by sa mal človek priblížiť rodinám týchto pacientov, ktorí 

často žiadajú o mimoriadnu starostlivosť o týchto pacientov? 

(6) Prečo nenecháme ľudí zomrieť v prípade ak je smrť 

nevyhnutná? 

Nakoniec si predstavíme niektoré etické aspekty a argumenty 

týkajúce sa náležitej starostlivosti o umierajúcich a riešenia etických 

dilem, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s paliatívnou starostlivosťou. 

Keď sa objavia diskusie o liečbe na konci života, ľudia často hovoria niečo 

také: „Nechcem byť pre nikoho bremenom. Žiadne trubice pre mňa. 

Chcem len ísť rýchlo a pokojne.“ Ľudí na jednej strane priťahujú 

technológie a to, čo im môžu ponúknuť, keď sú chorí, na druhej strane sa 

však obávajú, najmä keď sú v oslabenom alebo zraniteľnom stave. 

Predstavujú si, že sa ocitnú v pasci v situácii, keď nebudú môcť zomrieť, 

ale sú udržiavaní pomocou prístrojov akýmsi pozastaveným animovaním. 

Tiež sa obávajú, že ich bolesť nebude zvládnutá dobre. Niekedy môžu 

pociťovať tlak zo strany rodinných príslušníkov, aby sa príliš dlho 
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“nedržali na prístrojoch”.181 Tieto obavy však musia byť starostlivo 

preskúmané, pretože nás môžu prinútiť konať nemilosrdne a myslieť 

nejasne, pokiaľ ide o konkrétne rozhodnutia o liečbe. Inštitút súhlasu 

pacienta ešte nie je v stredoeurópskom kontexte dostatočne rozšírený a 

chápaný. Tento proces sa často zužuje iba na „určitý podpis“ dokumentu 

pacientom, ktorý skôr chráni lekára než pomáha pacientovi. 

Ak hovoríme o etických dilemách, môžeme konštatovať, že v 

posledných 10 rokoch prebieha diskusia o tom, koľko starostlivosti, ak 

vôbec, by pacienti v PVS mali dostávať od zdravotníckych systémov s 

obmedzenými zdrojmi. Napríklad vo veci, ktorá bola podaná na Najvyšší 

súd v New Jersey v prípade Betancourt v. Trinitas, komunitná nemocnica 

hľadala rozhodnutie, pre konkrétny prípad kedy podľa ich názoru dialýza 

pri trvalej retrográdnej mozgovej perfúzii predstavuje pre takého 

pacienta zbytočnú starostlivosť. Pacient prirodzene zomrel pred 

rozhodnutím vo veci, čo malo za následok, že súd rozhodol, že otázka je 

nevyriešená.182 A americký bioetik Jacob M. Appel dodáva, že akékoľvek 

 
181 PAŠTÉKOVÁ, T. Posúdenie rôznych aspektov problematiky eutanázie z pohľadu 
praktického lekára (so súčasným kritickým zhodnotením záverečných prác košickej 
teologickej fakulty na tému eutanázie za obdobie 2000-2009): tamtiež, s. 45. 
182 MASON POPE, Th. (2010, 23 júna). Appel on Betancourt v. Trinitas Hospital. [online] 
(cit. 01.08.2020). Dostupné na internete: http://medicalfutility.blogspot.com/. 
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peniaze vynaložené na liečbu pacientov s PVS by sa mali lepšie minúť na 

iných pacientov s vyššou pravdepodobnosťou zotavenia sa.183  

Starostlivosť po skončení života je zložitá a náročná úloha pre 

pacientov s PVS a ich rodiny, ako aj pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí 

im poskytujú každodennú starostlivosť a liečbu. Našou povinnosťou v 

oblasti starostlivosti o ľudí na sklonku života je poskytovať láskavú a 

kvalifikovanú starostlivosť o pacientov s PVS a tiež im poskytnúť všetku 

možnú liečbu a pomôcť im pochopiť ich utrpenie a zomieranie. Iba v 

Spojených štátoch sa odhaduje, že v PVS je medzi 15 000 až 40 000 

pacientov, ale keďže záznamy o domácej ošetrovateľnosti sú vedené 

nepresne, presný počet je ťažké určiť. V rodine a domácom prostredí je 

postarané až o 70% pacientov s kómou. Toto sa zdá byť o to viac želaný 

stav, pretože hranicu stavu s minimálnym vedomím nie je možné vyvodiť 

s absolútnou istotou a s najväčšou pravdepodobnosťou sa dajú očakávať 

emocionálne reakcie. S primeranou odbornou podporou (služby 

ambulantnej starostlivosti) sa to často môže vykonať fyzicky a 

psychologicky vhodnejšie pre rodiny.184  

 
183 MASON POPE, Th. (2010, 25 júna). Studholme on Appel on Betancourt v. Trinitas. 
[online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete: http://medicalfutility.blogspot.com/. 
184 BEILHAMMER, M. (2018, 20. August). Apallisches Syndrom: Wenn plötzlich alles anders 
ist, [online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete: http://allergiepraevention.de/. 
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Výživa a hydratácia v situáciách pri ukončení života a PVS 

Najbežnejšie etické dilemy v starostlivosti na konci života sa 

zaoberajú problémami ako je umelá výživa a hydratácia, úľava od bolesti 

(t. j. použitie benzodiazepínov, napr. midazolam)185, chemoterapia, 

experimentálna liečba, ventilácia a resuscitácia pacienta. Medzi nimi sa 

zameriame na umelú výživu a hydratáciu (Artificial nutrition and 

hydration - ANH), lekársku technológiu, ktorá môže poskytnúť výživu 

osobám, ktoré nie sú schopné alebo ochotné požívať jedlo alebo pitie v 

situáciách na sklonku života. Najprv poskytneme prehľad o ANS 

(autonomnom nervovom systéme) ako o možnosti liečenia v troch 

častiach: (1) obavy týkajúce sa kŕmenia pacientov s PVS; (2) technické 

zabezpečenie a zdravotné výhody ANH; a (3) klinické faktory, ktoré môžu 

obmedziť poskytovanie ANH. 

Začneme sa teda zaoberať niektorými obavami týkajúcimi sa 

umelého vyživovania pacientov s PVS. Podľa Carsona „samotný akt 

podania nápoja a jedla v sebe nesie hlboký symbolický význam, ktorý 

 
185 Sedácia sa vo všeobecnosti už nevykonáva s opioidmi, ale s benzodiazepínmi (napr. 
Midazolam), zriedkavo s neuroleptikami a takmer nikdy s morfínom. Morfín vstupuje do 
sedačnej zmesi, keď má pacient bolesti, ktoré sa inak nedajú zvládnuť, namáhavé 
dýchanie, ktoré spôsobuje veľa utrpenia alebo v každom prípade iné stavy rozsiahlej 
bolesti, ako sú kostné metastázy, ktoré neumožňujú ani najmenšie pohyby bez vyvolania 
násilnej bolesti, pozn. PAŠTÉKOVÁ, T. Osobná e-mailová korešpondencia s Prof. Szaniszló 
zo dňa 29. 6. 2014. 
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hovorí priamo zúčastneným. Tento symbolický význam, aj keď je 

nepolapiteľný, odhaľuje dôležitosť poskytnúť ďalšiemu človeku základy 

života.“186 

Najmä v prípade pacientov s PVS je veľmi dôležité vziať do úvahy 

tento symbolický význam. Vyživovanie pacientov s PVS sa musí vnímať 

ako výraz „ľudskej solidarity“.187 Keďže ANH pre pacientov s PVS je 

naďalej bodom sporu medzi etikmi a teológmi, zdá sa nám, že jedna 

otázka je veľmi jasná: symbolický význam zásobovania potravinami a 

vodou môže mať veľký význam, ale sám osebe nemôže dostatočne určiť 

správnosť alebo nesprávnosť týchto konaní. 

Ďalším problémom, ktorý sa týka umelého vyživovania pacientov s 

PVS a súvisí s jeho symbolickým významom, je to, že poskytovanie ANH 

pacientom s PVS je sprevádzané mnohými emóciami tak pre pacienta, 

ako aj pre jeho rodinu. Preto je potrebné, aby zdravotnícky personál 

veľmi pozorne sledoval reakcie pacienta, jeho rodiny, vek a celkové 

zdravie pacienta a definitívnu diagnózu vrátane definitívnej prognózy 

 
186 CARSON, R. A. The Symbolic Significance of Giving to Eat and Drink. In LYNN, J. (Ed.), 
By No Extraordinary Means: The Choice to Forgo Life-Sustaining Food and Water,  
Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press.1989, s. 85. 
187 Porov. ROACHOVÁ, M. S. A Christian reflection on nutrition and hydration in the 
Catholic Tradition. In A working Booklet based on the CHAC Ethics Symposium. 
Mississauga, Ottawa, Ontario: CHAC, 1991, s. 1. 
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predčasnej smrti.188 Akékoľvek negatívne alebo neprofesionálne reakcie 

môžu spôsobiť početné stresové reakcie alebo následne spôsobiť etické 

a právne problémy. 

Po druhé, technické prostriedky ANH boli vyvinuté už pred 

mnohými rokmi. Najmä moderné intravenózne metódy nahradili staršie 

postupy. Hlavným pokrokom v 60. rokoch bolo zavedenie techniky 

centrálnej venóznej línie [CVP].189 Dnes sa „ANH podáva úplne (cez črevo) 

pomocou nazogastrickej sondy [NG] alebo gastrostomickej sondy [PEG] 

alebo jejunostomickej sondy, ktorá je umiestnená pod fluoroskopickým 

alebo endoskopickým vedením.“190 Všeobecne táto metóda 

nespôsobuje žiadne komplikácie. ANH sa môže tiež podávať 

parenterálne (akoukoľvek cestou inou ako je črevá) prostredníctvom 

periférneho alebo centrálneho venózneho prístupu.191 Hydratácia 

samotná môže byť tiež poskytnutá subkutánnou infúziou. 

 
188 Porov. ROACHOVÁ, M. S. A Christian reflection on nutrition and hydration in the 
Catholic Tradition. In A working Booklet based on the CHAC Ethics Symposium. 
Mississauga, Ottawa, Ontario: CHAC, 1991, s. 4. 
189 MAJOR, D. The Medical Procedures for Providing Food and Water: Indications and 
Effects. In LYNNOVÁ J. (Ed.), By No Extraordinary Means: The Choice to Forgo Life-
Sustaining Food and Water. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press. 1989, 
s. 24.  
190 DEVETTERE, R. Practical decision making in health-care ethics: cases and concepts. 
Washington, D. C.: Georgetown University Press. 1995, s. 226. 
191 Nasogastrické sondy sa vkladajú a umiestňujú cez nos, do pažeráka a do žalúdka a 
nevyžadujú chirurgický zákrok; gastrostomické sondy sa zavádzajú cez brucho do žalúdka 
pomocou chirurgického rezu; jejunostómické sondy sa chirurgicky zavádzajú do brucha 
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188 Porov. ROACHOVÁ, M. S. A Christian reflection on nutrition and hydration in the 
Catholic Tradition. In A working Booklet based on the CHAC Ethics Symposium. 
Mississauga, Ottawa, Ontario: CHAC, 1991, s. 4. 
189 MAJOR, D. The Medical Procedures for Providing Food and Water: Indications and 
Effects. In LYNNOVÁ J. (Ed.), By No Extraordinary Means: The Choice to Forgo Life-
Sustaining Food and Water. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press. 1989, 
s. 24.  
190 DEVETTERE, R. Practical decision making in health-care ethics: cases and concepts. 
Washington, D. C.: Georgetown University Press. 1995, s. 226. 
191 Nasogastrické sondy sa vkladajú a umiestňujú cez nos, do pažeráka a do žalúdka a 
nevyžadujú chirurgický zákrok; gastrostomické sondy sa zavádzajú cez brucho do žalúdka 
pomocou chirurgického rezu; jejunostómické sondy sa chirurgicky zavádzajú do brucha 
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ANH teda môže zlepšiť prežitie u pacientov, ktorí sú v PVS. Títo 

pacienti môžu žiť najmenej 10 rokov s ANH, avšak zomrú do niekoľkých 

týždňov bez výživovej podpory.192 ANH môže zlepšiť prežitie pacientov v 
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pacientov, ktorí dostávajú krátkodobú intenzívnu starostlivosť.193 Môže 

sa takto tiež zlepšiť stav výživy pacientov s pokročilou rakovinou, ktorí 

podstupujú intenzívnu radiačnú terapiu.  
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pacienti z jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS) prevedení na iné 

jednotky. Ak dôjde k postupnému poklesu funkcie orgánov pacienta, 
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JIS. V takýchto prípadoch by sa výživa mohla niekedy znížiť na úkor 

energetických a výživových potrieb pacientov, ako sa uvádza v niektorých 

 
priamo do tenkého čreva; nasojejunálne sondy sa zavádzajú gastroskopicky nosom do 
jejune a nevyžadujú rez cez žalúdok, porov. PAŠTÉKOVÁ, T. Osobná e-mailová 
korešpondencia s Prof. Szaniszló zo dňa 29. 6. 2014. Celková parenterálna výživa sa 
podáva do veľkej žily, porov. FLYNNOVÁ, E. P. Hard decision: forgoing and withdrawing 
artificial nutrition and hydration. Kansas City, MO: Sheed & Ward, 1989. 
192 The Multi-Society Task Force on PVS, Medical Aspects of the Persistent Vegetative 
State -- A Correction, July 13, 1995, N Engl J Med 1995; 333:130, DOI: 
10.1056/NEJM199507133330216, 1499. 
193 Wanklyn, P. & Cox, N., & Belfield, P. Outcome in Patients Who require a Gastrostomy 
after Stroke. Age Ageing 24 (6), 1995, s. 510 - 514. doi: 10.1093/ageing/24.6.510. 
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príručkách intenzívnej medicíny na Slovensku. Literatúra o paliatívnej 

starostlivosti v terminálnych štádiách odporúča zníženie ANH na úkor 

nedodržania energetických a výživových požiadaviek.194  

Po tretie, poskytovanie ANH môže byť spojené so značnými 

zdravotnými rizikami. Napríklad pacienti s pokročilou demenciou, ktorí 

dostávajú ANH cez gastrostomickú trubicu, musia byť fyzicky obmedzení 

a sú vystavení zvýšenému riziku aspiračnej pneumónie, hnačkám, 

gastrointestinálnemu diskomfortu a problémov spojených s 

odstránením sondy pacientom.195 Okrem toho, keď na konci života dôjde 

k poklesu životných funkcií pacienta, môže ANH spôsobiť dusenie v 

dôsledku zvýšeného vylučovania ústnej dutiny a pľúc, dýchavičnosť 

spôsobenú edémom pľúc a bolenie brucha spôsobené ascitom.196  

Vegetatívny stav sa musí klinicky aj právne odlišovať od stavov 

definovaných ako smrť mozgu alebo ireverzibilná kóma. V týchto 

prípadoch dôjde k úplnej a nezvratnej strate mozgovej aktivity 

 
194 Porov. PAŠTÉKOVÁ, T. Osobná e-mailová korešpondencia s Prof. Szaniszló zo dňa 29. 
6. 2014. 
195 FINUCANE, T. E., CHRISTMAS, C., TRAVISOVÁ, K. Tube feeding in patients with advanced 
dementia: a review of the evidence. The Journal of the American Medical Associations, 
282, 1999, s. 1365 - 1370. 
196 CASARETT, D. & KAPOVÁ, J., & CAPLAN, A., Appropriate Use of Artificial Nutrition and 
Hydration. Fundamental Principles and Recommendations. New England Journal of 
Medicine, 353, December 2005, s. 2607-2612. doi: 10.1056/NEJMsb052907 [online] (cit. 
01.08.2020). Dostupné na internete: 
ttps://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMsb052907. 
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potvrdenej elektrofyziologickými záznamami a súvisiacimi životnými 

funkciami vrátane respiračnej aktivity. Smrť mozgu je preto úplne odlišná 

od vegetatívneho stavu, ktorý sa v žiadnom právnom systéme 

nepovažuje za smrť. Okolo tohto stavu však zostáva právna „šedá 

oblasť“. Táto skutočnosť viedla k určitým mediálnym a právnym sporom 

týkajúcim sa ľudí v stave bezvedomia s kómou, ktoré mali za následky 

živé bioetické diskusie. Ak neakceptujeme nahradenie zdravotného 

postihnutia pre nedostatok vedomia, potom je nesporné, že PVS nemusí 

byť nevyhnutne trvalý a nespochybniteľne necitlivý. 

V takýchto prípadoch sa lekári často snažia hovoriť s príbuznými, 

aby sa dohodli na základnej starostlivosti o pacientov s PVS bez opatrení 

na podporu života, a aby pacientovi uľahčili rozlúčenie, pričom zohľadnia 

v mnohých štátoch aj smernice o eutanázii. Najmä vyhliadka na 

nedefinovaný život v apalickom syndróme opakovane vyvolala diskusie 

medzi nemeckými lekárskymi združeniami a politikmi o tzv. aktívnej 

eutanázii. Podľa nemeckého práva to bolo stále trestné, z dôvodu 

zverstiev Tretej ríše až do 26. februára 2020, kedy nemecký ústavný súd 

vydal nové prekvapivé rozhodnutie.197 Starostlivosť o pacientov s PVS je 

tiež spojená so značným psychickým stresom pre ošetrovateľský 

 
197 JANISCH, W. Dem Staat die Herrschaft über den Tod genommen. 26. Februára 2020 
[online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete:  
 https://www.sueddeutsche.de/politik/sterbehilfe-urteil-meinung-1.4821470. 
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personál. Je to z toho dôvodu, že časovo náročná starostlivosť o 

nereagujuceho pacienta je často vnímaná ako mimoriadne 

frustrujúca.198 

Medzi známe prípady patria napr. Paul Brophy, Sunny von Bülow a 

Tony Bland, ktorý v Spojenom kráľovstve vytvoril precedens. Ďalej tu 

môžeme spomenúť často publikovaný prípad Terri Schiavo v Spojených 

štátoch, ktorý sa týkal sporov o diagnostiku PVS, vydaných rôznymi 

lekármi vymenovanými súdom. Odvolania podané na súd boli 

zamietnuté a nasogastrická kŕmna trubica Terry Schiavo bola 

odstránená, čo viedlo k smrti. Taliansky prípad Eluana Englaro je 

podobný. 

Na druhej strane britskí a belgickí vedci v roku 2010 v článku v 

časopise New England Journal of Medicine uviedli, že niektorí pacienti v 

PVS skutočne mali dostatok vedomia na to, aby „odpovedali“ na otázky 

týkajúce sa skenovania fMRI (funkčnej magnetickej rezonancie). Nie je 

však jasné, či skutočnosť, že časti mozgu pacientov sa rozsvietia na fMRI, 

pomôže týmto pacientom prevziať vlastné lekárske rozhodovanie (napr. 

možná zmena informovaného súhlasu pacienta). Ten istý bioetik Appel 

pre anglický Telegraf povedal, že tento vývoj by mohol byť vítaným 

 
198 NACIMIENTO, W. Das apallisches Syndrom Diagnose, Prognose und ethische 
Probleme, Deutsches Ärzteblatt 1997; 94: A-661–666 [Zošit 11]. [online] (cit. 
01.08.2020). Dostupné na internete: https://www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=5529. 
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krokom k objasneniu želaní týchto pacientov. Appel uviedol: „Nevidím 

dôvod, prečo, ak sme skutočne presvedčení, že takíto pacienti 

komunikujú, spoločnosť by nemala rešpektovať ich želania. Ako lekár si 

myslím, že je presvedčivé, že lekári majú etickú povinnosť pomáhať 

týmto pacientom napr. ukončením liečby. Mám podozrenie, že ak sú 

takíto jedinci uväznení v ich tele, môžu žiť s veľkým utrpením a budú 

požadovať ukončenie starostlivosti alebo dokonca aktívnu eutanáziu“.199 

(Alleyne & Beckford, 4. februára 2010). Osobne sme však presvedčení, že 

v tejto komunikácii vidíme aj opačné prekvapenie. Rozhodnutie o 

ukončení vlastného života pacienta, totiž podľa nášho názoru nie je 

prirodzenou formou ľudského správania, napriek utrpeniu, ktoré aj v 

modernej dobe môže byť menej neznesiteľné, pretože od pacientov sa 

nemusí požadovať. 

Na tomto mieste musíme prikladať väčší význam dôkazom, ktoré 

odhalili dvaja neurológovia Adrian Owen z University of Cambridge v 

Anglicku a Steven Laureys z University of Liege v Belgicku. V roku 2006 

zverejnili štúdiu s názvom „Odhaľovanie vedomia vo vegetatívnom 

 
199 ALLEYNE, R. & BECKFORD, M. (4. Februára 2010), Patients in 'vegetative' states can 
think and communicate, Telegraph (United Kingdom) [online] (cit. 01.08.2020). Dostupné 
na internete: https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/7150119/Patients-in-
vegetative-state-can-think-and-communicate.html. 
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stave“.200 Ako diagnostický systém použili aj funkčné magnetické 

rezonancie. Tento systém zobrazuje krvnú aktivitu ľudských orgánov. 

Zobrazuje najmä zmeny, ktoré prechádzajú tok a okysličovanie krvi v 

mozgu v závislosti od určitých stimulov. Owen a Laureys podstúpili 

funkčné magnetické rezonancie pacientov, ktorých diagnóza bola neuro-

vegetatívny stav, a počas diagnostického vyšetrenia im povedali, aby si 

predstavili hranie tenisu a vchádzanie do miestností domu. Na žiadosť 

neurológov pacienti v neuro-vegetatívnom stave nevykonali žiadne 

pohyby kĺbov, a to ani preto, že by boli umiestnení vo vnútri 

zobrazovacieho zariadenia s magnetickou rezonanciou; ale diagnostické 

vyšetrenie odhalilo hemodynamickú aktiváciu rôznych oblastí mozgu a 

najmä doplnkovej motorickej oblasti, tej, ktorá programuje pohyby.  

Ďalej sa tento diagnostický výsledok porovnával s výsledkami 

získanými z funkčnej magnetickej rezonancie uskutočnenej na zdravých 

a dokonale uvedomelých ľuďoch: oblasti mozgu, ktoré boli aktivované v 

prvej skupine, oblasti pacientov v neuro-vegetatívnom stave, boli 

rovnaké oblasti mozgu, ktoré boli aktivovaný v druhej skupine zdravých 

ľudí. Najvýraznejší rozdiel medzi diagnostickými správami oboch skupín 

 
200 OWEN, A. M., COLEMAN, M.R., BOLYOVÁ, M., DAVIS M.H., LAUREYS, S., PICKARD J.D. 
Detecting awareness in the vegetative state. Science, Sept. 8, 2006, 313 (5792) 1402, 
[online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete:  
https://science.sciencemag.org/content/313/5792/1402.abstract.  
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bol daný rozdielnou intenzitou prietoku krvi a okysličovaním. 

Najrevolučnejším výsledkom tohto experimentu bolo to, že muži v 

neuro-vegetatívnom stave sa zdali v bezvedomí, hoci na úrovni 

vonkajšieho správania, reagovali na úrovni mozgu na vonkajšie podnety, 

teda na pozvanie neurológa si predstaviť hranie tenisu alebo chodiť.  

Následne sa Adrian Owen a jeho spolupracovníci pokúsili zlepšiť 

diagnostickú metódu, lepšie definovali, ktoré príkazy dávajú pacientom, 

a zjednodušili systém na kladenie otázok, aby získali jednoduché 

odpovede, ako napríklad „áno“ alebo „nie“.201  

V roku 2010 Adrian Owen odišiel z Cambridge, aby pokračoval vo 

svojom výskume v Kanade na Inštitúte mozgu a mysle v Západnom 

Ontáriu, a tu si overil svoju diagnostickú techniku na Routley Scottovi. Aj 

keď tento pacient mal oči otvorené a mal spontánny cyklus spánku a 

bdenia, Scott nevykazoval žiadne známky reakcie na bežné testy, ako sú 

vizuálne, sluchové a hmatové stimuly. Na druhej strane Scott, podrobený 

funkčnej magnetickej rezonancii, vyjadril vôľu úmyselne reagovať 

 
201 MONTI M. M./VANHAUDENHUYSE A./COLEMAN M. R/BOLYOVÁ M./PICKARD J. 
D./TSHIBANDA L./OWEN A. M./LAUREYS S. Willful Modulation of Brain Activity in 
Disorders of Consciousness, In N Engl J Med, 18. Februára 18, 2010, 362:579-589, DOI: 
10.1056/NEJMoa0905370, [online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete: 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0905370.  
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pomocou hemodynamických signálov na otázky a príkazy, ktoré Owen 

položil. Najmä odpovedal „nie“ na otázku: „Cítiš bolesť?“.202 

Povinnosť chrániť ľudský život z kresťanského hľadiska 

Ľudský život je dar, na ktorý by sme mali reagovať s vďačnosťou, 

rešpektom a úctou. Táto viera v život ako dar Stvoriteľa nám umožňuje 

zachovať posvätnosť života. Z kresťanského hľadiska sú ľudia stvorení na 

Boží obraz. To privádza ľudí nielen k nášmu Stvoriteľovi, ale aj k ich 

zodpovednosti starať sa o život druhých, najmä tých, ktorí nie sú schopní 

postarať sa o seba alebo sú postihnutí osobitnými zdravotnými 

problémami, ako je PVS a potrebujú niekoho aby im pomohol. Je dôležité 

si uvedomiť, že táto zodpovednosť nespočíva iba na lekároch, 

zdravotníckych pracovníkoch alebo na niekom inom: spočíva na všetkých 

ľuďoch. 

Pokiaľ ide o PVS a otázku ANH, musíme byť veľmi opatrní a 

obozretní pred osobným alebo rodinným sebectvom, spoločenskými 

tlakmi a ešte dôležitejšie predčasnými lekárskymi prognózami. Ako sme 

práve povedali, zoznam týchto prípadov a príslušné diskusie sú veľmi 

dlhé (od Tonyho Blanda cez Terri Schiavo až po Otto Warmbiera). Po tom, 

 
202 WALSH, F. Vegetative patient Scott Routley says 'I'm not in pain', 13. Novembra 2012, 
[online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete: https://www.bbc.com/news/health-
20268044.  
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postarať sa o seba alebo sú postihnutí osobitnými zdravotnými 

problémami, ako je PVS a potrebujú niekoho aby im pomohol. Je dôležité 

si uvedomiť, že táto zodpovednosť nespočíva iba na lekároch, 

zdravotníckych pracovníkoch alebo na niekom inom: spočíva na všetkých 

ľuďoch. 

Pokiaľ ide o PVS a otázku ANH, musíme byť veľmi opatrní a 

obozretní pred osobným alebo rodinným sebectvom, spoločenskými 

tlakmi a ešte dôležitejšie predčasnými lekárskymi prognózami. Ako sme 

práve povedali, zoznam týchto prípadov a príslušné diskusie sú veľmi 

dlhé (od Tonyho Blanda cez Terri Schiavo až po Otto Warmbiera). Po tom, 

 
202 WALSH, F. Vegetative patient Scott Routley says 'I'm not in pain', 13. Novembra 2012, 
[online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete: https://www.bbc.com/news/health-
20268044.  
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čo bol svedkom iného typu prípadu, Tony Nicklinsona, pacienta s 

blokačným syndrómom, ktorý chcel ukončiť svoje utrpenie smrteľnými 

dávkami drogy, ktorá nie je v Spojenom kráľovstve legálna, bývalý 

arcibiskup z Canterbury George Carey, ktorý sa v minulosti rázne postavil 

proti asistovanej samovražde, uviedol, že „staré filozofické istoty sa 

zrútili tvárou v tvár realite zbytočného utrpenia“.  

Charles Scicluna, maltský arcibiskup, požiadaný, aby sa k tomu 

výroku vyjadril, uviedol, že je presvedčený, že „mnohí ľudia sú 

presvedčení, že hnutie, ktoré prijíma asistovanú samovraždu ako druh 

verejnej politiky, nie je motivované trpiacimi pacientmi, ale tzv. 

“úprimne zmýšľajúcimi´ (worried well). Teda takými, ktorí sa boja strachu 

zo straty kontroly nad chorobami a smrťou“.203 

V tejto súvislosti by nám princípy, ako tie, ktoré už predstavil pápež 

Pius XII., konkrétne jeho vysvetlenie bežných a mimoriadnych 

prostriedkov, mohli dovoliť, aby sme sa zaviazali k svätosti života a aby 

sme boli pozorní na kvalitu života jednotlivca alebo pacient. Pre tento 

prístup je nevyhnutný obozretný úsudok, ktorý zisťuje pomer výhod a 

záťaže konkrétneho prostriedku na zachovanie života. Skutočná 

 
203 MASSA, A. Who decides when a person should die? In Times of Malta, 27 júla 2014.  
[online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete:                      
https://timesofmalta.com/articles/view/Who-decides-when-a-person-should-die-
.529344.  
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kresťanská povinnosť pomôcť týmto pacientom existuje, ako dodáva 

Scicluna v uvedenom rozhovore, iba ak je poskytnutá liečba prospešná. 

Každý ľudský život je hodnotný, to však neznamená, že každý ľudský život 

musí byť udržiavaný na neurčito.204  

Keď biskupská konferencia USA požiadala o odpoveď na otázku, či 

je morálne povinné podávať jedlo a vodu (prírodnými alebo umelými 

prostriedkami) pacientovi vo „vegetatívnom stave“, pokiaľ tieto 

potraviny nemôžu byť pacientovým telom vstrebané alebo nemôžu byť 

podané bez výrazného fyzického nepohodlia, Kongregácia pre náuku 

viery Katolíckej Cirkvi odpovedala kladne. Argumentovalo sa dôvodom, 

že podávanie potravín a vody, aj umelými prostriedkami, je v zásade 

bežným a primeraným prostriedkom na zachovanie života. Preto je tento 

akt povinný, a to v plnom rozsahu, aby sa dosiahlo jeho vlastný účel, 

ktorý spočíva v poskytnutí  hydratácie a výživy pacientovi. Týmto 

spôsobom sú vylúčené utrpenie a smrť kvôli podvýžive a dehydratáciou. 

Na druhej strane, keď sa americkí biskupi pýtajú, či sa výživa a hydratácia 

dodávaná pacientovi umelo v „trvalom vegetatívnom stave“, môže 

prerušiť, v prípade ak kompetentní lekári s morálnou istotou posúdia, že 

pacient nikdy nezíska vedomie, tak odpoveď znie „Nie ". Pretože pacient 

v "trvalom vegetatívnom stave" je osoba so svojou základnou ľudskou 

 
204 Cf. MASSA, A., tamtiež. 
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dôstojnosťou, ktorej je preto potrebné venovať pravidelnú a primeranú 

starostlivosť, ktorá v zásade zahŕňa podávanie vody a jedla, a to aj 

umelými cestami.205 

Použitie diagnostiky PVS však môže prispievať k inštitucionalizácii 

autority života a smrti v lekárskej profesii. Niektorí etici sa domnievajú, 

podobne ako Dworkin, že je v najlepšom záujme ľudí s takým ťažkým 

zdravotným postihnutím, aby sa v ich mene dovolávali „práva na smrť“. 

Všetci by sme boli šťastnejší, keby sme si boli istí, že si to ľudia v 

neznesiteľných situáciách neuvedomujú206 S týmto právom na 

sebaurčenie sa ľudská autonómia dostáva na kvalitatívne novú úroveň. Z 

právneho hľadiska je jedným zo zákonov upravujúcich tento typ prípadu 

zákon o právach pacientov a o konci života, známy napríklad vo 

Francúzsku ako zákon Leonetti (a ako sme už uviedli aj nedávno v 

Nemecku), ktorého cieľom je najmä vyhnúť sa „trvalej terapii pre ľudí, 

ktorí by sa dohodli skôr, vtedy keď boli v dobrom zdravotnom stave, na 

druhu starostlivosti, ktorú by chceli alebo nechceli, keby sa nachádzali v 

 
205 KONGREGÁCIA PRE NÁUKU VIERY KATOLÍCKEJ CIRKVI, Risposte ai quesiti della 
Conferenza Episcopale Statunitense circa l'alimentazione e l'idratazione artificiali, 1° 
augusta 2007, [online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete:  
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_d
oc_20070801_risposte-usa_it.html.  
206 BORTHWICK, Ch. The Permanent Vegetative State; Ethical Crux, Medical Fiction?, 16. 
Októbra 2009, [online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete:  
https://web.archive.org/web/20091016012154/http://home.vicnet.net.au/~borth/PVSI
LM.HTM. 
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tejto situácii, najmä prostredníctvom Informovaného súhlasu pacienta. 

Musíme však povedať, že základné pravidlo židovsko-kresťanskej kultúry, 

ktorá zakazuje zabíjať človeka pri uplatňovaní tejto novej (najmä 

nemeckej) legislatívy, a ktoré lekárom a iným ľuďom umožňuje podať 

smrtiace prostriedky, je v rozpore s logikou výkladu základných ľudských 

práv (aj práv pacientov) a je veľmi protirečivý. Keby lekár, ktorého 

profesia má liečiť ľudí, mal byť poslom konca života pacienta, ohrozila by 

sa celá teória ľudských práv. V podstate sa zdá, že úsilie sekulárnej 

spoločnosti na konci dvadsiateho storočia vyvrcholilo právom na 

sebaurčenie osoby bez vzťahu k zakladateľovi a obhajcovi týchto práv. 

Bude zaujímavé zastaviť sa a zamyslieť sa nad reakciou postsekulárnej 

spoločnosti, ktorá začala (dokonca násilne) hovoriť o práve na 

samovraždu od začiatku 21. storočia. Ako etici vieme, že každá akcia 

vyvoláva reakciu. Nakoniec k tejto kontroverznej téme môžeme pridať 

len vyhlásenie nemeckého ústavného sudcu a filozofa Böckenfördeho, 

že: „Liberálny sekularizovaný štát žije z podmienok, ktoré si nemôže 

zaručiť sám.“207 

 
207 Prvýkrát v roku 1967, v eseji Formácia štátu ako proces sekularizácie, Böckenförde 
ukázal, ako sa politický poriadok v moderných dejinách sekularizácie „oslobodil od danej 
nábožensko-politickej jednoty sveta“ a výsledok formuloval takto: „Liberálny 
sekularizovaný štát žije z podmienok, ktoré si sám nemôže zaručiť.“ Na otázku, čo to 
znamená, Böckenförde v roku 2009 odpovedal jednému periodiku, že štát sa musí 
spoliehať na to, že „občania majú určité základné postoje a étos podporujúci štát“, 
pretože inak by bolo ťažké „implementovať politiku zameranú na spoločné dobro.“ 

130



 
 

130 

tejto situácii, najmä prostredníctvom Informovaného súhlasu pacienta. 

Musíme však povedať, že základné pravidlo židovsko-kresťanskej kultúry, 

ktorá zakazuje zabíjať človeka pri uplatňovaní tejto novej (najmä 

nemeckej) legislatívy, a ktoré lekárom a iným ľuďom umožňuje podať 

smrtiace prostriedky, je v rozpore s logikou výkladu základných ľudských 

práv (aj práv pacientov) a je veľmi protirečivý. Keby lekár, ktorého 

profesia má liečiť ľudí, mal byť poslom konca života pacienta, ohrozila by 

sa celá teória ľudských práv. V podstate sa zdá, že úsilie sekulárnej 

spoločnosti na konci dvadsiateho storočia vyvrcholilo právom na 

sebaurčenie osoby bez vzťahu k zakladateľovi a obhajcovi týchto práv. 

Bude zaujímavé zastaviť sa a zamyslieť sa nad reakciou postsekulárnej 

spoločnosti, ktorá začala (dokonca násilne) hovoriť o práve na 

samovraždu od začiatku 21. storočia. Ako etici vieme, že každá akcia 

vyvoláva reakciu. Nakoniec k tejto kontroverznej téme môžeme pridať 

len vyhlásenie nemeckého ústavného sudcu a filozofa Böckenfördeho, 

že: „Liberálny sekularizovaný štát žije z podmienok, ktoré si nemôže 

zaručiť sám.“207 

 
207 Prvýkrát v roku 1967, v eseji Formácia štátu ako proces sekularizácie, Böckenförde 
ukázal, ako sa politický poriadok v moderných dejinách sekularizácie „oslobodil od danej 
nábožensko-politickej jednoty sveta“ a výsledok formuloval takto: „Liberálny 
sekularizovaný štát žije z podmienok, ktoré si sám nemôže zaručiť.“ Na otázku, čo to 
znamená, Böckenförde v roku 2009 odpovedal jednému periodiku, že štát sa musí 
spoliehať na to, že „občania majú určité základné postoje a étos podporujúci štát“, 
pretože inak by bolo ťažké „implementovať politiku zameranú na spoločné dobro.“ 

130

 
 

131 

Vidíme teda, že kresťanská perspektíva si je vedomá toho, že na 

jednej strane si každý život zaslúži ochranu, ale na druhej strane hranice 

ochrany vzhľadom na dôležitosť konečného rozhodnutia lekárov, 

pacientov a rodín v neprítomnosti pozitívneho vývoja u pacientov s PVS. 

Avšak aj v takýchto prípadoch nie je riešením podľa Pápežskej akadémie 

života aktívna eutanázia, ale iba paliatívna starostlivosť, ako sa uvádza v 

správe pápeža Františka: „Paliatívna starostlivosť dosahuje niečo 

rovnako dôležité: cení si človeka. Vyzývam všetkých, ktorí sa rôznymi 

spôsobmi podieľajú na paliatívnej starostlivosti, aby túto úlohu 

vykonávali tak, že ducha služby zostane nedotknutý, a pripomínam, že 

všetky lekárske znalosti sú skutočne vedou, v jej najušľachtilejšom 

význame, iba ak sa používajú ako pomôcka pri pohľad na dobro človeka, 

dobro, ktoré sa nikdy nedosiahne „proti“ životu a dôstojnosti človeka 

».208 

 
Böckenförde protestoval proti čisto náboženskému nepochopeniu tohto étosu: 
spoločnosť potrebuje základný konsenzus o spoločných myšlienkach, aby mohla konať 
solidárne, porov. VON THADDENOVÁ, E. Sein Satz macht Geschichte. Zum Tod des 
Staatsrechtlers und Verfassungsrichters Ernst-Wolfgang Böckenförde. 28. februára 2019 
[online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete:  
https://www.zeit.de/2019/10/nachruf-ernst-wolfgang-boeckenfoerde-
verfassungsrichter.  
208 PÁPEŽSKÁ AKADÉMIA PRE ŽIVOT, White Paper for Global Palliative Care Advocacy, 
2019, [online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete:  
http://www.academyforlife.va/content/pav/en/projects/pallife.html. 
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Záverečné úvahy 

Po prvé, zdá sa, že naša spoločnosť urobila rozdiel medzi ľuďmi, 

ktorí zomrú napriek tomu, že prijali potravu a vodu, a ľuďmi, ktorí zabudli 

prehltnúť jedlo a vodu v dôsledku prirodzeného procesu umierania. 

Po druhé, každý pacient vrátane tých vo vegetatívnom stave má 

právo na základnú lekársku starostlivosť. 

Súhlasíme s Paštékovou, že z dôvodu technickej dokonalosti 

kardiálnych podpôr sa konečne domnievame, že v blízkej budúcnosti sa 

otázka starostlivosti po skončení života presunie z podania jedla a tekutín 

na tlak na možné skoršie odstavenie technické zariadenia.209 Človek musí 

mať možnosť, ak jeho život plynie prirodzene k smrti, zomrieť a my sme 

dôrazne za toto riešenie. 

Mons. Scicluna opakuje, že morálne prijateľné je iba ošetrenie, 

ktoré poskytuje primeranú nádej na úžitok. Prečo? Pretože život má 

základnú, nie absolútnu hodnotu. 

Nakoniec, rozhodnutie o ukončení života, ktoré je vždy veľmi ťažké, 

závisí aj od spolupráce lekárov, ošetrovateľského personálu a iných 

príslušných odborníkov, ako sú psychológovia, teológovia a etici. 

 
209 PAŠTÉKOVÁ, T. Osobná e-mailová korešpondencia s Prof. Szaniszló zo dňa 29. 6. 2014. 

132



 
 

132 

Záverečné úvahy 

Po prvé, zdá sa, že naša spoločnosť urobila rozdiel medzi ľuďmi, 

ktorí zomrú napriek tomu, že prijali potravu a vodu, a ľuďmi, ktorí zabudli 

prehltnúť jedlo a vodu v dôsledku prirodzeného procesu umierania. 

Po druhé, každý pacient vrátane tých vo vegetatívnom stave má 

právo na základnú lekársku starostlivosť. 

Súhlasíme s Paštékovou, že z dôvodu technickej dokonalosti 

kardiálnych podpôr sa konečne domnievame, že v blízkej budúcnosti sa 

otázka starostlivosti po skončení života presunie z podania jedla a tekutín 

na tlak na možné skoršie odstavenie technické zariadenia.209 Človek musí 

mať možnosť, ak jeho život plynie prirodzene k smrti, zomrieť a my sme 

dôrazne za toto riešenie. 

Mons. Scicluna opakuje, že morálne prijateľné je iba ošetrenie, 

ktoré poskytuje primeranú nádej na úžitok. Prečo? Pretože život má 

základnú, nie absolútnu hodnotu. 

Nakoniec, rozhodnutie o ukončení života, ktoré je vždy veľmi ťažké, 

závisí aj od spolupráce lekárov, ošetrovateľského personálu a iných 

príslušných odborníkov, ako sú psychológovia, teológovia a etici. 

 
209 PAŠTÉKOVÁ, T. Osobná e-mailová korešpondencia s Prof. Szaniszló zo dňa 29. 6. 2014. 

132

 
 

133 

Na záver dúfame, že všetky tieto myšlienky založené na našom 

výskume z katolíckej kresťanskej perspektívy ukážu iba náš spoločný 

záujem a lásku k týmto kriticky chorým pacientom. Potvrdzujú skutočnú 

a nesebeckú povahu kresťanskej lásky, ktorá je vyjadrená, aj keď tí, ktorí 

ju prijímajú, stále neukazujú žiadne uznanie - aj keď si zjavne nie sú 

vedomí tejto láskyplnej prítomnosti. Lebo v starostlivosti iba pre tých, 

ktorí nám môžu poďakovať aj my nedostávame už prisľúbenú odmenu? 
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6. BOLO BY MOŽNÉ LIEČIŤ BEZ LIEKOV? 

Poznámky k etickým aspektom klinických skúšok nových liekov 
(tiež v čase pandémie Covid 19) 

 

V tomto náročnom období pred Veľkonočnými sviatkami v roku 

2020 sme sa nachádzali v bezprecedentnej dramatickej situácií. Zatiaľ čo 

sa každý snažil zastaviť počet mŕtvych a infikovaných u nás v Taliansku, 

ďalšia časť vedcov sa snažila nájsť rozhodujúcu vakcínu na liečbu 

pacientov, ktorí by boli v nasledujúcich dňoch a mesiacoch nevyhnutne 

infikovaní. Ako hovorí Svetová zdravotnícka organizácia, pre vakcínu 

začína nevyhnutný čas najmenej osemnásť mesiacov. Napriek týmto 

číslam existujú aj etické dilemy klinických skúšok. Vedci len ťažko 

vymýšľajú liek alebo vakcínu na nový koronavírus. Štandardné klinické 

skúšky s vakcínami trvajú príliš dlho, takže vedci naznačujú zrýchlený 

výskum, v ktorom sú dobrovoľníci zámerne infikovaní (aj keď určite nie 

celým vírusom ako to predpokladali niektorí spanikárení novinári210). Je 

tento prístup eticky prijateľný? Čo robiť za týchto okolností? Je v 

poriadku liečiť, o ktorých vieme, že má vedľajšie účinky? A je v poriadku 

 
210 HORÁK, O., Tisícky dobrovoľníkov sa chcú dať zámerne nakaziť, aby pomohli s vývojom 
vakcíny proti koronavírusu, 27. Marca 2020, [online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na 
internete:  
https://dennikn.sk/1825683/tisicky-dobrovolnikov-sa-chcu-dat-zamerne-nakazit-aby-
pomohli-s-vyvojom-vakciny-na-koronavirus/ . 
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skúšky s vakcínami trvajú príliš dlho, takže vedci naznačujú zrýchlený 

výskum, v ktorom sú dobrovoľníci zámerne infikovaní (aj keď určite nie 

celým vírusom ako to predpokladali niektorí spanikárení novinári210). Je 

tento prístup eticky prijateľný? Čo robiť za týchto okolností? Je v 

poriadku liečiť, o ktorých vieme, že má vedľajšie účinky? A je v poriadku 

 
210 HORÁK, O., Tisícky dobrovoľníkov sa chcú dať zámerne nakaziť, aby pomohli s vývojom 
vakcíny proti koronavírusu, 27. Marca 2020, [online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na 
internete:  
https://dennikn.sk/1825683/tisicky-dobrovolnikov-sa-chcu-dat-zamerne-nakazit-aby-
pomohli-s-vyvojom-vakciny-na-koronavirus/ . 
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obísť náročné klinické skúšky a urýchliť vývoj vakcíny? Sme ochotní 

riskovať užívanie drog so závažnými vedľajšími účinkami? A ak nie, ako 

môžeme pacientom JIS-ky vysvetliť, že im nedáme liek, ktorý im dá nádej 

na vyliečenie? 

Pred niekoľkými rokmi sme v rámci práce Inštitútu aplikovanej etiky 

v Košiciach sme spolu s Komorou lekárskeho práva MEDIUS hľadali 

odpovede na otázky Ústavu pre výskum liečiv na Slovensku. Hlavnou 

témou „Disputationes Universitatis“ na UPJŠ v Košiciach bola otázka: 

„Bolo by možné liečiť bez liekov?“211 Nakoniec sme zhrnuli tieto všetky 

otázky do niekoľkých hlavných tém a poslali ich niektorým dôležitým 

etikom a morálnym teológom strednej Európy. Odpovede sme potom 

využili pri mnohých rozhovoroch a tiež pri praktickej pedagogickej práci 

a školení zdravotníckych pracovníkov vo viacerých slovenských 

nemocniciach. Po zahrnutí týchto informácií do vyučovacieho procesu na 

Fakulte sociálnych vied Pontifikálnej Univerzity Sv. Tomáša Akvinského v 

Ríme a po doplnení nových a aktuálnych informácií chceme zverejniť 

našu štúdiu aj v našej publikácii. 

Advokáti Komory pre medicínske právo Medius nám položili šesť 

dôležitých otázok: 

 
211 MEDIUS, [online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete:  
http://www.medius.sk/?action=diskusie_universitatis_disputatione_2014.  
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1. Je etické testovať nové lieky s neistými výsledkami? 

Na túto otázku vôbec nie je jednoduché odpovedať. Etické kritéria 

istým spôsobom predpokladajú jednanie len v tom prípade, že vieme 

s istotou posúdiť výsledok jednania. Dôraz rozhodnutia je preto kladený 

na percento pravdepodobnosti. Ako sme už uviedli v prvej kapitole, etika 

formovania správneho úsudku má klasické tri kritéria: 

- obhajoba cieľov 

- preverenie prostriedkov 

- zodpovednosť za následky.212 

Následne Prof. Schockenhoff z Freiburgu pripomína, že pre 

ohodnotenie nejakého konania sa musia vzájomne prepojiť úmysly 

jednajúceho, zvláštne okolnosti jeho skutkov a predvídateľné následky 

jeho konania. Eticky relevantný kontext, v ktorom sa ohodnocuje naše 

jednanie, preto zahrňuje: 

- úmysel, ktorý konajúci sleduje 

- prostriedky, pomocou ktorých sa jeho jednanie vykonáva a  

-    následky, ktoré toto jednanie prinesie.  

Všetky tieto okamihy prinášajú spoločne nezrušiteľnú jednotu 

konania, ktorá je vždy daná len ako konkrétna možnosť jednania, z ktorej 

sa nedá izolovať a vylomiť žiadny následok podliehajúci etickej analýze.  

 
212 Porov. SZANISZLÓ I-M. Úvod do základnej katolíckej morálnej teológie I. Teologická 
štúdia. Košice: Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, 2008, s. 134. 
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Hlavné kritéria, ktoré umožňujú etické formovania úsudku práve 

v bioetických konfliktných situáciách určujúcich hranice nášho jednania, 

menuje Schockenhoff takto:  

- kritérium ľudskej dôstojnosti 

- kritérium rešpektu pred životom druhých 

- kritérium zákazu usmrtenia.213 

Zároveň však Schockenhoff dodáva, že všetky tri kritéria vo svojej 

normatívnej náväznosti ponúkajú len negatívne obmedzenie a 

neumožňujú celistvé ohodnotenie. 

Naopak Prof. Düwell z Utrechtu hovorí, že už niekoľko rokov sa veľa 

diskutuje o tom, nakoľko sú nám morálne obhájiteľné také medicínske 

možnosti, ktoré  umožňujú medicínu využívať na to, aby sa zlepšili 

telesné a duševné schopnosti človeka a neliečili ho v tradičnom zmysle 

z rôznych chorôb. Pod týmito „vylepšeniami“, ktoré sa diskutujú pod 

názvom Enhancement si môžeme predstaviť rovnako plastickú chirurgiu 

ako aj farmaceutické prostriedky pre zvýšenie výkonu pamäti.214 

 Už len pri tomto výpočte vidíme, že spektrum využitia medicíny je 

široké a hranice vedúce k terapii sa vzďaľujú: ten istý liek sa môže použiť 

na to, aby sa dementnému pacientovi spomalili výpadky pamäti, ako aj 

na to, aby si študenti pomohli tesne pred skúškami tým, že zvýšia výkon 

 
213 Porov. SCHOCKENHOFF, E. Ethik des Lebens, tamtiež, s. 282. 
214 Porov. DÜWELL, tamtiež, s. 221. 
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svojej pamäti. Teda Enhancement je takto morálne veľmi kontroverzný 

pojem práve vtedy, ak chápeme úlohy medicíny tradične v zmysle 

stanovenia diagnózy, nastavenia terapie či prevencie pred chorobami.  

 Düwell dodáva, že ak vnímame uzdravovacie poslanie medicíny 

v tom, že odstraňuje funkčné poruchy ľudského tela a takto umožňuje 

ľudskému druhu používať jeho typické funkcie, tak vyššie spomenuté 

„vylepšenia“ (enhancement) nebude ľahké morálne obhájiť. Avšak 

moderná otázka znie: musíme vychádzať z klasickej definície choroby? 

A aké máme právo brániť človeku využiť medicínske možnosti, ktoré 

vedú k tomu, aby sa mu takto umožnilo viesť lepší život (moderne 

nazvaný „lepšiu kvalitu života“)?215  

Avšak na druhej strane sa môžeme pýtať: prečo by sme mali pre 

takýto výskum vyhadzovať peniaze, keď ešte stále nie je zabezpečená 

žiadna všeobecná základná lekárska starostlivosť. Sme ju však schopní 

zabezpečiť?  

Schockenhoff hovorí, že ciele konkrétnej etiky sa musia obhájiť aj 

vzhľadom na dnes zmenenú situáciu tvárou v tvár ekologickým 

a ekonomických zdrojom a s výhľadom na nevyhnutné úlohy základnej 

lekárskej starostlivosti v chudobných krajinách južnej pologule. Z tohto 

 
215 Düwell zdôrazňuje, že tzv. „transhumanisti“ dokonca vyžadujú, aby sme sa podľa 
možností oslobodili od náhodných obmedzení, ktorým je ľudské pokolenie evolučne 
podriadené. Porov. DÜWELL, tamtiež, s. 181. 
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pohľadu nový pokrok na poli umelého oplodnenia, plastickej chirurgie, 

alebo predpôrodnej medicíny sa sotva dajú označiť ako prioritné ciele, 

ktoré by si mohli nárokovať významný podiel na celosvetovej medicínskej 

výskumnej kapacite.216 

Laureát ceny nášho Inštitútu aplikovanej etiky pre rok 2012, prof. 

Peschke z Mödlingu dodáva, že podávanie liekov je dovolené v prípade, 

ak je ich bezprostredným cieľom uzdravenie, prípadne liečenie choroby 

alebo zmiernenie bolesti. Toto pravidlo platí aj v tom prípade, ak je ich 

vedľajším účinkom skrátenie života. Pri tomto predpoklade vzniká 

otázka, v akej miere je človek povinný brať lieky, alebo pristúpiť na 

lekárske zákroky? Katolícka teológia, ako sme to už videli napríklad v 

predchádzajúcej kapitole na to odpovedá teóriou rozlišovania riadnych 

a mimoriadnych zákrokov. 

Z hľadiska lekára je nejaký liek alebo nejaký zákrok mimoriadny 

vtedy, ak je neobvyklý, podivný, experimentálny, nie úplne zavedený, 

neortodoxný alebo neuznávaný. Naopak riadny zákrok sú všetky lieky, 

zákroky a operácie, ktoré dávajú oprávnenú nádej na pomoc pacientovi 

a je možné ich previesť, alebo použiť bez nadmerných nákladov, bolestí 

a iných komplikácií.  

 
216 Porov. SCHOCKENHOFF, E., tamtiež, s. 283. 
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Liek alebo zákrok musí byť na jednej strane ľahko dostupný a na 

druhej strane musí poskytnúť oprávnenú nádej na zlepšenie. Pri 

nesplnení jednej z týchto podmienok je zákrok považovaný za 

mimoriadny. Avšak nesmieme zabúdať, že prostriedky, ktoré sa v istej 

dobe zdali mimoriadne sa dnes môžu stať riadne. Dodajme, že riadne 

lekárske a chirurgické zákroky, nutné k vyliečeniu alebo k prevencii 

vážnej choroby, sú povinné.217 

Situácia lekára je tu ešte zložitejšia. Ten nemôže robiť len to, 

k čomu by bol zaviazaný pacientom. Musí robiť totiž aj to, čo od neho 

pacient rozumne požaduje. Takto sa musí dopredu snažiť zistiť, aké sú 

priania pacienta, alebo jeho zákonných zástupcov. Ak to nie je možné, 

tak môže použiť napr. zlaté pravidlo: teda pacientovi má byť prevedený 

taký zákrok, ktorý by si lekár sám prial, keby sa ocitol v jeho situácii. 

2. Je v poriadku, že sa lieky skúšajú na ľudskej osobe? 
 

Lekárske experimenty sú terapeutické (liečebné metódy pre dobro 

pacienta, ktoré ešte neboli dostatočne overené) a neterapeutické 

(postupy, ktoré majú za cieľ pokrok medicíny a tak aj dobro druhých). 

Použitie týchto metód je dôležité, ak alternatívou terapeutického 

výskumu je menej účinná, alebo vôbec žiadna liečba, alebo taká, ktorá by 

 
217 Porov. PESCHKE, K.-H. Křesťanská etika. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 262. 
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217 Porov. PESCHKE, K.-H. Křesťanská etika. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 262. 
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bola komplikovaná, alebo nákladná. Očakávaný úžitok musí byť pre 

pacienta v prijateľnom pomernom riziku.  

Prof. Schaupp z Grazu pripomína, že odpoveď na otázku 

o pokusoch na človeku je jednoznačne kladná. V princípe je to etické! Raz 

sa totiž liek musí otestovať aj na človeku.218 Podľa Peschkeho je výskum 

na človeku životne dôležitá súčasť vedeckej medicíny. Mnohé (možno 

dokonca všetky) nové terapie si vyžadovali v určitom bode pokusy na 

človekovi (napr. očkovanie proti kiahňam, použitie anestézie, 

transplantácia orgánov a liečba istých vrodených vád).219 Dôležité 

podmienky tu sú:  

● vedomie zodpovednosti na strane lekára a  

● prísne preventívne opatrenia zabraňujúce zneužitie pokusov. 

Napriek tomu si Peschke myslí, že už aj skúšky na zvieratách sú na 

etickej hranici výskumu, i keď ešte obhájiteľné. Bez faktora neistoty by 

totiž mnoho liekov nebolo. Tento faktor však nesmie byť priveľmi vysoký. 

Tieto pokusy zapríčiňujú totiž aj bolesť, predovšetkým vtedy ak ich 

výsledok je negatívny. Až po dostatočnom skúšaní na zvieratách by sme 

teda mali začať s pokusmi na ľuďoch a už vôbec nie z takého dôvodu, aby 

 
218 Porov. SCHAUPP, W. Osobný e-mail P. Szaniszló k danej téme z 22.10. 2012. 
219 Porov. PESCHKE, K.-H. Křesťanská etika, tamtiež, s. 262. 
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sa znížili náklady pokusov na zvieratách! Ak niet dostatočného 

financovania pokusov, mali by tieto byť zastavené.220 

Düwellova klasifikácia zase rozdeľuje: terapeutické zásahy, 

liečebné pokusy a humánne experimenty. Dodáva, že pri mnohých 

farmaceutických pokusoch sa úspešnosť niektorých liekov dá odskúšať 

len pomocou proti lieku, kde jednej kontrolnej skupine bude ponúknuté 

placebo. V takomto prípade by informácie o obsahu robili pokusy 

nezmyselné. Deti a postihnutí by však podľa neho mali byť striktne 

vyňaté z týchto experimentov. 221  

Klasická etická teória, hovorí Schockenhoff, ukazuje, že pre konanie 

morálne správne nestačí sledovať vznešené ciele, ale musia k tomu byť 

vybraté aj prostriedky, pomocou ktorých je možné želané ciele 

dosiahnuť. Zvolené prostriedky sa však musia preskúmať, pretože 

v žiadnom prípade nemôže vznešenosť cieľa legitimovať pochybný 

prostriedok. Už pri kategorickom imperatíve nijaký človek zasiahnutý 

naším konaním, nesmie byť použitý ako prostriedok pre ciele, ktoré sú 

mimo našej existencie. Teda jedná sa tu o zákaz inštrumentalizácie 

človeka- predovšetkým v prípade života proti životu, kedy sa niekedy 

skúša postaviť individuálne dobro jednotlivca proti kolektívnej 

užitočnosti väčšieho počtu ľudí. Ľudská dôstojnosť ponúka ochranu 

 
220 Porov. PESCHKE K.-H. Osobný e-mail P. Szaniszló k danej téme z 22.10. 2012. 
221 Porov. DÜWELL, tamtiež, s. 180. 
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220 Porov. PESCHKE K.-H. Osobný e-mail P. Szaniszló k danej téme z 22.10. 2012. 
221 Porov. DÜWELL, tamtiež, s. 180. 
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každého jednotlivého človeka z dôvodu jeho vlastného vôle. Toto 

obmedzuje myslenie maximalizácie potrebnosti. Pri morálnom úsudku sa 

totiž nesmie brať do úvahy len to, aká vysoká je užitočnosť, ak sa táto dá 

dosiahnuť len tým spôsobom, že iného človeka znevážime v jeho k sebe 

zameranom bytí a tak porušíme jeho morálne práva. Schockenhoff 

pripomína, že práve tento príklad je v bioetických konfliktoch pre 

mnohých ľudí veľmi ťažké uznať, pretože výskum pôvodu mnohých 

chorôb a vývoj nových foriem terapii bezpochyby znamenajú vznešené 

ciele, ktoré z perspektívy ich potenciálnych spotrebiteľov vyžadujú 

vysokú naliehavosť. Lenže táto medicínska užitočnosť je hodnotiacim 

kritériom, ktoré samotné nezaručuje morálnu správnosť nejakého 

spôsobu konania.222 

3. Existuje „morálna povinnosť“ zúčastniť sa výskumu? 
 

Na túto otázku Schaupp odpovedá, že v zmysle všeobecnej bioetiky 

a kresťanského étosu všeobecne takáto povinnosť neexistuje! Po epoche 

nacistických a neskôr anglických divokých výskumoch platí, že bez 

súhlasu pacienta takýto výskum nie je možný. Samozrejme, že pri súhlase 

existujú výnimky ako sú nemluvňatá, deti, pacienti na pohotovosti 

a dementní pacienti. Napriek tomu zostáva otázkou, či je eticky správne 
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(z dôvodov spravodlivosti a férovosti) chcieť profitovať z výsledkov 

výskumu bez toho, aby sme boli pripravení sa na ňom podieľať. Táto 

otázka zostáva otázkou svedomia.223 

Peschke k tejto téme dodáva, že zo strany ľudí, ktorí sa vystavujú 

pokusov na vlastnom tele sa jedná o akt štedrosti! Tento akt však podľa 

neho morálne nie je záväzný. Ak by sám vedec mohol previesť pokus na 

vlastnom tele, tak by túto štedrosť mal uskutočniť sám na sebe a nie ju 

očakávať od iných! Práve v prípade prvej narkózy sa sám vedec spolu 

s dvomi priateľmi podujal túto vyskúšať sám na sebe. Peschke tu vidí 

jednak správny etický postoj, dokonca možno morálnu povinnosť! 

Z hľadiska zodpovednosti za následky, Schockenhoff pripomína, že 

k ťažkostiam, ktoré spôsobuje fakt, že ciele gentechnologického 

a humánno-biologického výskumu nie sú viac evidentné, vstupuje do 

konkrétneho etického formovania úsudku aj iný problém, a to taký, že 

následky pokroku v biomedicínskom výskume sa stávajú stále viac 

neprehľadné. Tieto následky sa urýchľujú a osamostatňujú, aj od 

jednotlivých výskumníkov, ktorí ich vďaka svojim experimentom 

zapríčinili a už sami nedokážu kontrolovať. Ich subjektívne úmysly 

a spoločenské ďalekosiahle účinky ich konania sa nedajú viac vzájomne 

zjednotiť. O  ich uvedení do činnosti a použití výskumných výsledkov 
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nerozhoduje podieľajúci sa vedec, ale na trh orientované stratégie 

koncernov, ktoré sa samozrejme v prvom rade zaujímajú o ekonomické 

využitie nových produktov. Inovácie nových technológii bude mať za 

následok výrazné dôsledky na správaní sa širokých más ľudí, ktoré sú 

zatiaľ úplne neodhadnuteľné jednotlivými výskumníkmi.224  

4. Prečo by účasť na skúšaní nemala byť odmenená (je prípustné aby 
bol účastník finančné motivovaný – ak nie tak prečo)? 

 

Schaupp upozorňuje, že v takom prípade musíme jasne rozlišovať 

medzi klinickým výskumom (teda klinickými štúdiami, kde sú lieky 

testované, či pôsobia účinne a bezpečne), v ktorom je pravdepodobne 

pacient užívateľom a neklinickým výskumom, pri ktorom sa jedná 

o základný výskum (tzv. human experimente). 

V druhom prípade dostávajú testovacie osoby ako odmenu 

peniaze, pretože otvorene povedané: inak by sa na to nikto nepodujal. 

Avšak toto odškodnenie by nemalo byť tak vysoké, aby bola ovplyvnená 

dobrovoľnosť rozhodnutia a ľudia aby sa ľudia hlásili na veľmi rizikové 

pokusy a len pre peniaze riskovali svoje zdravie. 

Schaupp pokračuje, že otázka odmeňovania je veľmi delikátna 

a mala by byť vždy preverená príslušnou najvyššou etickou komisiou. 
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Táto si musí urobiť obraz nakoľko je daný výskumný projekt rizikový, či 

sa toto riziko da tolerovať a či je odmeňovanie na patričnej úrovni. 

V minulosti dokonca robili niektorí profesori vysokorizikové experimenty 

na svojich vlastných študentoch a spolupracovníkoch, ktorí tzv. „neboli 

proti“.225 

Peschke dopĺňa, že podľa jeho názoru by účastníci takých pokusov 

mali byť odškodnení. V každom prípade musí zadávateľ výskumu ručiť za 

negatívne následky výskumu a uzavrieť zodpovedajúce poistenie. Takisto 

ostáva na uváženie aj finančné odškodnenie pacientov pomocou 

finančne náročnej terapie, ktorú by pacient dostal zadarmo, samozrejme 

len v prípade ak existujú šance na úspech, teda vyliečenie. 

Nadriadeným cieľom lekárskej starostlivosti teda musí byť snaha 

nezištne pomôcť tým, ktorých zdravie je narušené a to sa musí vzťahovať 

aj na chudobných. Tradičný základný princíp všetkých povolaní je, že ten 

kto ich vykonáva musí byť ochotný bezplatne ponúknuť svoje služby tým, 

ktorí sú v núdzi a nemôžu zaplatiť. Oficiálne kodexy lekárskej etiky 

hovoria o tom, že odmeny sa majú prispôsobovať platobným 

možnostiam pacientov (samotní lekári nachádzajú oveľa viac 

zadosťučinenia v terapeutických výsledkoch ich práce a nevážia si takých, 

ktorí myslia len na finančný zisk ako svoju prvú pohnútku).  
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Musíme však dodať spolu s Peschkem, že katolícka etika považuje 

veľmi drahé zákroky za mimoriadne prostriedky a nie za povinne 

vykonateľné.226 

5. Ako by malo vyzerať etické zapojenie pacienta do klinického 
skúšania (etické aspekty a obsah informovaného súhlasu)? 

 

Peschke pripomína, že hlavná zodpovednosť za vlastné zdravie 

spočíva vždy na pacientovi, kým úlohou lekárov a ošetrovateľov je pri 

uskutočňovaní tohto cieľa pomáhať. Z tejto definície vyplývajú pre 

pacienta mnohé základné povinnosti, súčasne však takisto jeho základné 

právo na autonómiu v otázkach starostlivosti o vlastné zdravie. Mal by 

vedieť o aké riziká sa jedná a mala by byť rešpektovaná jeho vôľa aj keď 

pritom naďalej zostáva otázka, či pacient v prípade jeho  dôvery 

v ošetrujúceho lekára vie, aký je vlastne cieľ použitej terapie. 

Pacient by mal mať teda právo sa samostatne rozhodnúť a lekár 

nesmie bez jeho súhlasu jednať. Etickým základom tohto práva je fakt, že 

sú si pacienti a lekári ako ľudia navzájom seberovní. V hre je totiž 

pacientovo zdravie a nie zdravie lekára.  

Peschke dodáva, že dokonca často by mali samotní pacienti 

najlepšie vedieť, čo im prospieva a to nielen s ohľadom na ich telesné, 
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ale aj sociálne a duchovné okolnosti. Toto rozhodovacie právo je však 

obmedzené mravnými povinnosťami, ktoré majú ľudia voči sebe a aj voči 

iným. Lekári sa takto nemôžu podieľať na rozhodnutiach, ktoré odporujú 

vlastným záujmom pacienta, alebo iných osôb. Jedná sa tu však aj 

o dostatok informácii pre správne rozhodnutie. Takáto informácia by 

mala zahrňovať: účel zákroku, predvídateľné riziká a účinky, alternatívne 

opatrenia, žiaduce výsledky a náklady. Podanie informácie má byť 

zrozumiteľným spôsobom.227 Dodajme ešte, že spôsobilosť pacienta 

k rozhodovaniu je vždy potrebné predpokladať.  

Peschke nakoniec prízvukuje, že pre správny súhlas pacienta je 

veľmi potrebné dobré poradenstvo s lekárskymi odborníkmi. Ako veľmi 

protirečivý príklad z pohľadu kresťanskej etiky tu uvádza udelenie 

súhlasu na vlastnú eutanáziu.228 

Schaupp pridáva vlastné argumenty z rakúskeho prostredia: 

● Pacienti musia v normálnom prípade byť písomne a ústne poučení 

a takisto musia písomne a ústne prejaviť ich slobodnú vôľu pri ich 

účasti na pokusoch. Dôležitým tu samozrejme je, že poučenie 

prebehne takým spôsobom, aby pacienti rozumeli o čo ide a takisto 

rozumeli možným rizikám. 

 
227 Porov. PESCHKE, K.-H. Křesťanská etika, tamtiež, s. 237. 
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148



 
 

148 

ale aj sociálne a duchovné okolnosti. Toto rozhodovacie právo je však 

obmedzené mravnými povinnosťami, ktoré majú ľudia voči sebe a aj voči 

iným. Lekári sa takto nemôžu podieľať na rozhodnutiach, ktoré odporujú 

vlastným záujmom pacienta, alebo iných osôb. Jedná sa tu však aj 

o dostatok informácii pre správne rozhodnutie. Takáto informácia by 

mala zahrňovať: účel zákroku, predvídateľné riziká a účinky, alternatívne 

opatrenia, žiaduce výsledky a náklady. Podanie informácie má byť 

zrozumiteľným spôsobom.227 Dodajme ešte, že spôsobilosť pacienta 

k rozhodovaniu je vždy potrebné predpokladať.  

Peschke nakoniec prízvukuje, že pre správny súhlas pacienta je 

veľmi potrebné dobré poradenstvo s lekárskymi odborníkmi. Ako veľmi 

protirečivý príklad z pohľadu kresťanskej etiky tu uvádza udelenie 

súhlasu na vlastnú eutanáziu.228 

Schaupp pridáva vlastné argumenty z rakúskeho prostredia: 

● Pacienti musia v normálnom prípade byť písomne a ústne poučení 

a takisto musia písomne a ústne prejaviť ich slobodnú vôľu pri ich 

účasti na pokusoch. Dôležitým tu samozrejme je, že poučenie 

prebehne takým spôsobom, aby pacienti rozumeli o čo ide a takisto 

rozumeli možným rizikám. 

 
227 Porov. PESCHKE, K.-H. Křesťanská etika, tamtiež, s. 237. 
228 Porov. PESCHKE, K.-H. Osobný e-mail P. Szaniszló k danej téme z 22.10. 2012. 

148

 
 

149 

● Lekár nie je nikdy eticky a právne videné oprávnený, povzbudzovať 

pacienta k vysokému riziku, aj keby ten sám s takýmto postupom 

súhlasil. Lekár totiž nesmie ani náhodou ohroziť bezpečnosť a zdravie 

pacienta a od tejto povinnosti ho neoslobodí ani vôľa pacienta. 

● Ak sa jedná o pacientov, ktorí nie sú schopní vlastnej vôle (napr. deti, 

pacienti na JIS-ke a pod.) Schaupp predpokladá, že je možné, aby sa 

zúčastnili klinických pokusov v takom prípade, že im hrozí len 

minimálne riziko a že tieto pokusy sa dajú vykonať len na týchto 

pacientoch a tiež, že závery budú v prospech tejto skupiny ľudí (ide o 

„prínosy špecifickej skupiny“). K tomu však je potrebný súhlas 

zákonných zástupcov. 

 Schaupp tu znova dodáva, že v normálnom prípade sú pacienti 

úplne pripravení podieľať sa na klinickom výskume v prípade, že sú 

dostatočne informovaní. Sami totiž obyčajne chcú, aby medicínsky 

výskum pokročil. Avšak lekári a lekárky sú za to zodpovední, že dôvera, 

ktorú v nich pacienti obyčajne majú, nebola zneužitá.229 
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6. Aké sú hlavné etické/morálne dilemy spojené s skúšaním 
liekov/výskumom? Aké sú najvýznamnejšie hrozby? 

 

Jednu z hlavných ťažkostí pri napätí medzi úmyslami jednotlivcov 

a spoločenskými následkami vidí Schockenhoff vo vzťahu prostriedkov a 

cieľov. Jedná sa tu o to, že v dnešných bioetických poliach konania často 

vsadíme na jednotlivé prostriedky bez prehľadných vzťahov k našim 

cieľom. Izolované pozorovanie účel-prostriedok často zlyháva pri tomto 

otáznom vývoji v oblasti modernej biotechnológie na tom, že následky, 

ktoré sú najprv chcené, pri pokusoch prinášajú nepredvídateľné 

následné problémy pre iné oblasti života a ich predpokladané následky 

sa s ich chcenými primárnymi použitiami dajú len veľmi ťažko porovnať. 

Zoči-voči faktu, že pri mnohých bioetických konfliktoch základných 

ľudských a ekologických dobier sme možno zasiahnutí nezmeniteľným 

vývojom, musí zodpovedný etický úsudok v „metóde objavovania 

strachu“ (H. Jonas) oveľa viac umožniť priestor tomu, aby sa aj 

nevýhodná prognóza mohla ukázať ako realistická. Len tak sa dajú 

technologické a sociálne riziká otázneho rozvoja preskúmať z reálno-

právnych predpokladov.  

Čo sa týka odvolania na tzv. právo na zdravie a povinnosť štátu 

zabezpečiť svojim občanom čo možno najvyšší stupeň zdravotnej 
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ochrany týka, v konfliktnom prípade však nakoniec platí prednosť 

ochranných a obranných práv oproti naplneniu právnych nárokov.230  

Peschke poukazuje na fakt, že výskum  liekov a terapií môže 

zapríčiniť zdravotné poškodenie zainteresovanej osoby. Fyzické 

nebezpečenstvo škôd testovaných osôb môže byť nesmierne (napr. aj 

pre ich budúcu schopnosť reprodukcie). Takisto v prípade tehotných žien 

aj poškodenie tretej osoby. Preto musí mať tento výskum vysokú 

pravdepodobnosť úspechu (ako to bolo aj pri narkóze). Tu by mohli 

pomôcť pacienti, ktorí sú nevyliečiteľne chorí.231 

Peschke ďalej dopĺňa, že humanistická a etická výchova v medicíne 

často zaostáva za vedeckým vzdelaním. Situácia etickej primeranosti sa 

potom ešte zhoršuje keď lekárom viac ide o zákon ako o etickosť.232 

Problematika liekov, ich výskumu a použitia, týkajúca sa riadnych 

a mimoriadnych zákrokov u chorých pacientov sa stáva delikátnou 

v prípade terminálnych chorôb (napr. existuje rozšírená lekárska zásada 

predlžovania života, lebo smrť je považovaná za nepriateľa. Život však nie 

je pre nich najvyššie dobro, ani najvyššia hodnota: život a zdravie sú 
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230 Porov. SCHOCKENHOFF, E., tamtiež, s. 292. 
231 Porov. PESCHKE, K.-H., Osobný e-mail P. Szaniszló k danej téme z 22.10. 2012. 
232 Porov. PESCHKE, K.-H. Křesťanská etika, tamtiež, s. 235. 
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nemôže napĺňať zmysel svojho života233). Ak však je smrť len nepriateľ, 

tak je boj lekára vlastne nezmyselný, lebo skôr, či neskôr bude porazený. 

Lekárova úloha je teda iba pomáhať ľuďom naplniť zmysel ich života. 

Schaupp pri výpočte etických dilem uvádza, že:234 

● Mnohí odborníci chcú výskum na skupine pacientov neschopných 

vlastnej vôle (teda kojencoch, deťoch, duševne postihnutých, 

dementných a JIS-pacientoch) úplne zakázať, avšak väčšina si myslí, že 

ak sa takýto výskum úplne zakáže, tak v budúcnosti táto skupina 

nemocných nebude mať k dispozícii žiadnu dobrú terapiu. 

● Iný zložitý problém sú tzv. Placebo skupiny pri kontrolovaných 

pokusoch: v mnohých prípadoch sa tu neumožňuje niektorým 

pacientom funkčná terapia. Odborníci však pokladajú túto skupinu 

nemocných za vedecky nevyhnutnú. 

● Mnohé lekári v nemocniciach nie sú schopní celkového prehľadu nad 

vedeckým pokusným projektom, na ktorom sa zúčastňujú z dôvodu, 

že tieto sú pripravované a vedené medzinárodnými firmami (tzv. 

„sponzormi“). I napriek tomu zostáva v konkrétnej nemocnici 

konkrétny ošetrujúci lekár posledným eticky a právne zodpovedným 

za bezpečnosť svojich pacientov. Často tu zostáva otázka, či jednotliví 

často veľmi mladí lekári sú vôbec takejto zodpovednosti schopní. 

 
233 Porov. PESCHKE, K.-H. tamtiež, s. 242. 
234 Porov. SCHAUPP, W. Osobný e-mail P. Szaniszló k danej téme z 22.10. 2012. 
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233 Porov. PESCHKE, K.-H. tamtiež, s. 242. 
234 Porov. SCHAUPP, W. Osobný e-mail P. Szaniszló k danej téme z 22.10. 2012. 
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● Mnohé problémy vznikajú z dôvodu, že lekársky výskum v dnešnej 

dobe je vedený a plánovaný súkromnými farmaceutickými koncernmi, 

ktoré sa orientujú v prvom rade na profit. Choroby, ktoré sú zriedkavé 

pre tieto nie sú zaujímavé a tak sa na nich žiaden výskum 

neuskutočňuje. Tieto tzv. orphan diseases sa stávajú predmetom 

výskumu nových programov Európskej únie. 

● Farmaceutické firmy majú často tendenciu neorientovať sa podľa 

výsledkov klinických štúdii, ktoré pre nich nie sú výhodné. Preto by 

bolo vhodné vyvinúť tlak, aby skutočne všetky výsledky štúdii boli 

publikované! 

● Takisto farmaceutické firmy sú náchylné k tomu, aby ich projekty boli 

uskutočňované v krajinách, kde právne štandardy nie sú na 

požadovanej úrovni a neexistuje žiadna skutočná ochrana pacienta 

(napr. východná Ázia a Afrika). Preto je potrebné urobiť naozaj všetko, 

aby hlavne západné firmy neuskutočňovali svoj vysoko rizikový 

výskum v týchto krajinách. 

Ktoré sú podľa Schauppa najdôležitejšie ohrozenia v prípade 

pokusov skúšania nových liekov? 

● V prvom rade predchádzajúci bod: výskum v krajinách bez etických 

štandardov 

● Nebezpečenstvo nezverejnenia negatívnych výsledkov 
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● Nebezpečenstvo, že etické komisie jednotlivých krajín sú schopné 

tolerovať vysoké riziko pri týchto pokusoch. 

● Na druhej strane sa sťažuje čoraz viac lekárov a farmaceutických 

firiem na to, že práve v západoeurópskych krajinách existuje 

neúmerne veľké množstvo byrokracie (žiadosti, výzvy, stanoviská 

etických komisií a pod.), ktoré zabraňuje výskumu. 

● Problémom ostáva, že rozličné etické komisie veľmi odlišne posudzujú 

rovnaké štúdie. Tu treba pripomenúť, že Etické komisie jedného štátu 

sú morálne povinné sa dohodnúť na jednotnom stanovisku a takisto 

problémy spoločne prediskutovať tak, aby ich hlasovanie bolo 

konzistentné a nie protirečivé. 

Touto prácou sme sa snažili ukázať šírku problémov výskumu 

nových liekov pomocou etických princípov relevantných pre 

biomedicínsku oblasť. S pomocou niekoľkých odborníkov a spolu so 

študentmi z dvoch univerzít sme videli, že táto práca je náročná, s 

mnohými úskaliami a že vždy otvára nové oblasti, ktoré si vyžadujú nové 

hodnotenia. 

Naša štúdia poukazuje na potrebu neustáleho dialógu medzi 

rôznymi vedeckými oblasťami, aby sa dosiahol skutočný spoločný 

vedecký pokrok. 
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7. HĽADANIE DEFINÍCIE ZDRAVIA A CHOROBY OD 
PRÍRODNÝCH VIED PO ETIKU 

 

Starostlivosť o zdravie patrí vo všetkých kultúrach k najdôležitejším 

otázkam zodpovednosti človeka za život svoj ako aj svojho blížneho. 

Práve preto tieto kultúry vzdelávali k zvláštnemu povolaniu šamanov, 

liečiteľov alebo kňazov, aby tak zdôraznili spoločenský význam života.235  

Privilegované spoločenské a právne miesto tohto povolania sa 

zachovalo do dnešných dní hlavne v zvláštnom statute medicíny. Lenže 

otázka, čo je vlastne choroba a čo zdravie vážne ovplyvňuje už z podstaty 

osobný vzťah týchto dvoch subjektov liečebného procesu. Na dôvažok sa 

tento problém javí v modernej dobe stále viac kontroverzný.  

Ako sme už uviedli v tretej kapitole, moderné choroby sú dnes často 

považované za súčasť kvalitatívne nového potravinového zásobovacieho 

problému. V dôsledku zmeny demografického vývoja obyvateľstva 

a rastúceho očakávania kvality života sa panoráma chorôb zmenila 

z vírusových ku chronicko-degeneratívnym ochoreniam.236 Napriek 

týmto teóriám však choroba individuálne znamená stále akúsi krízu. 

 
235 Porov. SCHOCKENHOFF, E., tamtiež, s. 298. 
236 Porov. HELLER, tamtiež, s. 411. 
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Súčasne rastie záujem o alternatívne, komplementárne formy liečby a k 

tomu aj pacientovo poznanie jeho vlastných práv. 

Takisto aj pojem reprodukčné zdravie nie je jednoducho 

interpretovateľný (dokonca ho môžeme pomenovať na aj Slovensku ako 

ideologicky výbušný pojem, postačí sa prejsť zadaním týchto pojmov do 

niektorého z internetových vyhľadávačov). Tento bol síce definovaný 

OSN na Káhirskej konferencii O populácii a rozvoji v roku 1994 ako „stav 

úplnej fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody a nie absencia ochorenia, 

alebo poruchy v prípadoch vzťahujúcich sa na reprodukčný systém, jeho 

funkcie a procesy“.237 Reprodukčné zdravie zahŕňa aj „ľudskú schopnosť 

mať uspokojujúci sexuálny život, reprodukovať sa, ako aj slobodu 

rozhodnúť sa, kedy a ako často tak činiť.238 Všetky členské štáty 

Európskej únie schválili tzv. Akčný program danej konferencie, avšak 

doteraz Únia neprijala inú ako káhirskú definíciu reprodukčného zdravia, 

ktorá napr. umelé ukončenie tehotenstva neschvaľuje.  

Mnohí odborníci vidia v týchto pojmoch ideologickú vojnu a tvrdia, 

že pojem reprodukčné zdravie je len skrytý názov pre interrupcie a 

hormonálnu antikoncepciu, ktoré majú v konečnom dôsledku za cieľ 

 
237 UNITED NATIONS POPULATION FUND, Cairo Declaration on Population & 
Development, [online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete: 
https://www.unfpa.org/resources/cairo-declaration-population-development.  
238 Porov. ZOLÁKOVA, Z. Právne aspekty asistovanej reprodukcie. Diplomová práca na PF 
UPJŠ v Košiciach, 2012, s. 44. 
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237 UNITED NATIONS POPULATION FUND, Cairo Declaration on Population & 
Development, [online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete: 
https://www.unfpa.org/resources/cairo-declaration-population-development.  
238 Porov. ZOLÁKOVA, Z. Právne aspekty asistovanej reprodukcie. Diplomová práca na PF 
UPJŠ v Košiciach, 2012, s. 44. 
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povýšiť právo na interrupciu nielen nad život nenarodeného dieťaťa, ale 

aj obmedziť možnosť zdravotníckych pracovníkov uplatniť si výhradu vo 

svedomí ako to bolo v správe Estrela.239  

Takisto pojem reprodukčné práva sa odvodzuje od Káhirskej 

konferencie z roku 1994 a znova viacerí odborníci sa zhodujú, že vznikal 

postupne s rozširovaním možností kontroly a ovplyvňovania 

reprodukčných možností človeka dostupnými prostriedkami modernej 

medicíny. Upozorňujeme na to z toho dôvodu, aby sa individuálne ľudské 

práva nestali len krycím fenoménom, v pozadí ktorého prebieha boj 

o moc. Pretože namiesto náboženskej viery často hrozí viera v neosobný 

poriadok ľudských práv.240 Ako sa však pokúsime v našej analýze ukázať, 

tento tzv. prírodovedecký prístup 19. storočia k lekárskej vede je 

nedostatočný pre úplné zhodnotenie úlohy medicíny pri definovaní 

pojmu zdravia a choroby. 

Choroba a zdravie boli totiž vždy kultúrne presahujúce základné 

skúsenosti človeka. Od najstarších čias sa považovali za súkromné 

záležitosti jednotlivca ako aj za úlohy spoločenstva kmeňa, Polis alebo 

 
239 Porov. HSP, Záborská o atmosfére v Europarlamente a odmietnutí Estrely z 12. dec. 
2013   [online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete: 
http://www.hlavnespravy.sk/185664/185664/.   
240 TOMSKÝ, Alexander. Náboženský spor a evropský zázrak. In Revue Politika 6/2013 
z 16.6. 2013  [online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete: 
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1877/. 
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štátneho poriadku života. Keď súčasná medicínska teória so zvláštnym 

dôrazom zdôrazňujú sociálne podmienky vzniku choroby a nutnosť 

zodpovednej spolupráce zo strany pacienta, tak sa táto znova silne 

pohybuje v hraniciach historicky zaznamenaného poslania medicínskej 

liečby.  

Lenže mnohé etické problémy našich dnešných lekárskych 

zákrokov majú svoje korene v latentnom protirečení medzi sociálnou 

delegáciou a individuálnou záťažou zdravotnej starostlivosti. Naša 

moderná spoločnosť je totiž dnes poznamenaná nástupom úspechov 

prírodovedeckej medicíny, ktorá so sebou priniesla neohraničenú dôveru 

voči technickým expertným kultúram aj v oblasti starostlivosti o zdravie. 

Takto sa od lekára dnes vyžaduje sociálna garancia dobrého „zdravia“. 

Zdravie a choroba sa počítajú medzi antropologické fenomény, ktoré 

však nie je jednoduché ohraničiť pomocou definície. Dokonca ich 

pomenovanie je možné len pri ich súvzťažnosti na ich príslušný 

kontrastný pojem. Súčasná medicína však nemá vlastnú náuku o chorom 

človeku. Táto nás učí príznaky choroby, rozlišovania príčin, následkov, 

metód uzdravovania, ale nič o chorom človeku. Práve preto mnohí vedci 

pripomínajú, že medicína 20. storočia ostala v podstate prírodná veda 

19. storočia, kedy sa dôraz kládol na prírodovedeckú paradigmu  

158



 
 

158 

štátneho poriadku života. Keď súčasná medicínska teória so zvláštnym 

dôrazom zdôrazňujú sociálne podmienky vzniku choroby a nutnosť 

zodpovednej spolupráce zo strany pacienta, tak sa táto znova silne 

pohybuje v hraniciach historicky zaznamenaného poslania medicínskej 

liečby.  

Lenže mnohé etické problémy našich dnešných lekárskych 

zákrokov majú svoje korene v latentnom protirečení medzi sociálnou 

delegáciou a individuálnou záťažou zdravotnej starostlivosti. Naša 

moderná spoločnosť je totiž dnes poznamenaná nástupom úspechov 

prírodovedeckej medicíny, ktorá so sebou priniesla neohraničenú dôveru 

voči technickým expertným kultúram aj v oblasti starostlivosti o zdravie. 

Takto sa od lekára dnes vyžaduje sociálna garancia dobrého „zdravia“. 

Zdravie a choroba sa počítajú medzi antropologické fenomény, ktoré 

však nie je jednoduché ohraničiť pomocou definície. Dokonca ich 

pomenovanie je možné len pri ich súvzťažnosti na ich príslušný 

kontrastný pojem. Súčasná medicína však nemá vlastnú náuku o chorom 

človeku. Táto nás učí príznaky choroby, rozlišovania príčin, následkov, 

metód uzdravovania, ale nič o chorom človeku. Práve preto mnohí vedci 

pripomínajú, že medicína 20. storočia ostala v podstate prírodná veda 

19. storočia, kedy sa dôraz kládol na prírodovedeckú paradigmu  

158

 
 

159 

izolovaného liečenia orgánov a nie k uvedeniu do zdravého spôsobu 

života.241 

Položme si nakoniec nášho úvodu otázku, čo je vlastne choroba 

a čo zdravie? Je neplodnosť ženy choroba? Je nechcené tehotenstvo 

takisto choroba ako nám to ukazujú moderné terapeutické spôsoby? Je 

materstvo spoločenskou normou, ktorá má nútiť ženy túto naplniť? Stačí 

k liečenie tejto „choroby“ predpokladaný psychický diskomfort 

„postihnutých“?242 Ak sa dnes zdravotná prevencia, ako napr. prenatálna 

diagnostika, nezameriava na sprevádzanie v tehotenstve, ale na cielené 

hľadanie chýb nenarodených detí, aby sa tak tehotenstvo mohlo ukončiť 

a nie, aby sa žena zodpovedne rozhodla o osude svojho dieťaťa, liečime 

tým chorobu?243 A je postihnuté, alebo chronicky choré dieťa 

obohatením, alebo rizikom chudoby pre ženu a jej rodinu? Je starecká 

slabosť chorobou? Nakoniec, kde je skutočná sloboda a vlastná 

zodpovednosť človeka za svoje zdravie v spoločnosti, kam solidárne 

prispievame na liečenie spoločenských neduhov bez toho, aby sa tu 

 
241 Porov. SCHOCKENHOFF, E. Ethik des Lebens, tamtiež, s. 304 (podľa von UEXKÜLL, 
Thure, WESIACK, Wolfgang. Psychosomatische Medizin, Mníchov, 1986, s. 8). 
242 WORLD MEDICAL ASSOCIATION. Statement On Assisted Reproductive Technologies. 
[online] [cit. 2012-01-30]. Dostupné na internete:  
< http://www.wma.net/en/30publications/10policies/r3/index.html>. 
243 PICHLHOFEROVÁ, G. - GRAUMANNOVÁ, S. (Frauen Forum Fortpflanzungsmedizin). 
Zur Rolle der Frau in der biomedizinischen Forschung. In: WIESING, U. (ed.), Ethik in der 
Medizin. Ein Studienbuch. Stuttgart: Reclam, 4.rozš. vyd. 2012, s. 445-451, tu s. 446. 
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vyvodila osobná zodpovednosť jedinca? Na tieto otázky chceme hľadať 

odpoveď tým, že sa pokúsime definovať rozhranie medzi chorobou 

a zdravím a to prírodovedecky, sociologicky, antropologicky a následne 

aj teologicky. 

 

Historický exkurz chápania lekárskej vedy a procesu 

uzdravovania 

 

Heinrich Schipperges poznamenáva, že za lekárske umenie bola 

v starých kultúrach považovaná práve veda o zdravom vedení života 

a takisto snaha a výchova o zdravú životosprávu.244 Schipperges 

upozorňuje, že už Aristoteles považoval stav byť zdravý za postoj, alebo 

habitus vo vnútri inej kategórie. A Herakleitos pripomínal, že „zdravo 

myslieť je najväčšia dokonalosť“.245  

V medicíne rannej západnej kultúry (kresťanskej ako aj moslimskej) 

zvlášť korešpondoval princíp uzdravovania s teóriou nemoci. Postupne 
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dostala osoba chorého. Za to môžeme ďakovať kresťanskej kultúre a jej 

orientácii na lásku k blížnemu a postoju kresťanského sebazapierania. 

Tieto postoje vedú k verejnej starostlivosti o nemocných a teda rozvoju 

 
244 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 53. 
245 Viac k problematike už odznelo v tretej kapitole. 
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244 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 53. 
245 Viac k problematike už odznelo v tretej kapitole. 
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špitálov a láska k blížnemu sa postupne od 12. storočia stáva aj činnosťou 

laikov. Lekárske umenie sa tak povýšilo na charitatívne umenie.  

Okrem toho, významným krokom západného stredoveku bolo, že 

sa v spoločnosti a vedeckom svete presadila medicína ako intelektuálna 

(teda rozumová) činnosť.246 Nemocný sa stáva indivíduom, ktoré je 

obdarené slobodou, rozumom a priestorom vnútornosti. Všetko, čo je 

stvorené je stvorené dobre a choroba je nedostatkom. Galská fyziológia 

a stoická filozofia sa tu prepájajú s kresťanským myslením.247 Byť chorým 

bolo zakorenené v antropologicky orientovanom koncepte skúsenosti.  

Medicína ako „secunda philosophica“ sa dotýka všetkých vied 

a umenia a lekár mal do činenia so všetkými týmito oblasťami. Choroba 

sa tu nedala oddeliť od otázky svetonázoru. V kontexte stredovekého 

pohľadu na zlo sa táto stala skúškou, kedy trpezlivé znášanie sa žiadalo 

byť odmenené. Medicína mala inštrumentálny charakter a uzdravovanie 

zostávalo sociálnou úlohou.248 Avšak názory sa často akoby preklápali z 

jednej na druhú stranu a medicína sa stávala medicínou duše, ktorá síce 

liečila aj telo, ale nikdy sa neobmedzovala len na neho.249 

 
246 Porov. ŠMERDA, tamtiež, s. 107. 
247 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 65. 
248 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 66. 
249 Porov. ŠMERDA, tamtiež, s. 107. 
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Viacerí autori vidia zlom vo vzťahu medicíny a filozofie na začiatku 

20. storočia, kedy sa medicína dostával stále viac a viac do stredu 

verejných záujmov. Lenže analýzy a interpretácie sa týkali nevyrovnane 

viac lekárov ako filozofov.250 V dejinách si bol človek totiž viac vedomý 

kritického stavu svojej ohraničenej existencie, ako je tomu dnes (hlavne 

zásluhou rýchleho vedecko-technického pokroku). Súčasne sa 

v minulosti presadzoval tzv. klasický koncept medicíny ako náuky 

o zdraví, chorobe a uzdravovaní. Tento udržiaval rovnováhu medzi tzv. 

teóriou a praxou, z čoho vyplýval záver, že od legitímnosti zásahu sa dá 

odvodiť motivačná úloha medicíny.251 Úlohou lekára preto bolo: zdravé 

telo udržiavať pomocou rozumného vedenia života a chorobou 

poznačené telo pomáhať uzdravovať. 

Kultúra, mravy a ich ohrozovanie začínajú spolurozhodovať 

o zdraví, alebo chorobe pacienta. V polovici 19. storočia však je už 

medicína aplikovanou prírodnou vedou, ktorá je experimentálne 

vybudovaná zdravotníckou technikou a pokúša sa poslúžiť si podľa 

možnosti čo najobjektívnejšou normalitou.252 Súčasne od osvietenstva 

však nastáva zmena od charitatívne motivovanej „medicina privata“ ku 

právne a poisťovnícky chápanej „medicina publica“, pričom sa začína 

 
250 Poz. von ENGELHARDT, D., SCHIPPERGES, H., tamtiež v SCHIPPERGES, tamtiež, s. 53. 
251 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 56-7. 
252 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 67. 
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250 Poz. von ENGELHARDT, D., SCHIPPERGES, H., tamtiež v SCHIPPERGES, tamtiež, s. 53. 
251 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 56-7. 
252 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 67. 
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zabúdať na mnohé služby chorým.253 Schipperges poukazuje na to, že 

táto sekulárna zmena terapeutických funkcii a inštitúcii je úzko spätá aj 

s otázkou cieľa ozdravovacích procesov. Liečenie sa totiž stáva už 

z princípu rehabilitácia, zlepšenie, uzdravovanie.254 

Düwell analyzuje modernú situáciu vývoja biomedicíny 

a biotechnológie ako oslobodenia tela ženy a dôležitú vec pre nastolenie 

feministických pozícii vo vedomí verejnosti západnej kultúry a súčasne aj 

rozvoja feministickej etiky. Podľa jeho názoru, najväčší význam pre tento 

vývoj mala diskusia okolo ľudských embryí (ktoré boli dlho neviditeľné, 

až do rozvoja ultrazvuku, čo viedlo k vizualizácii ženského tela), ktoré až 

do roku 1970 patrili neodmysliteľne k časti ženského tela. Práve rozvoj 

reprodukčnej medicíny ich akoby od tohto tela oddelil a postavil do 

stredu pozornosti, čo malo význam pre kultúrne dôležité presunutie 

pozornosti vo vnímaní ženského tela, k čomu sa začal používať termín 

medikalizácia, teda rozšírenie medicínskych oblastí do stále ďalších častí 

života človeka.255 Kultúrna perspektíva posunula vnímanie ženského tela, 

ktoré sa odteraz už nevnímalo ako vlastné telo ženy (porov. debaty 

 
253 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 75. 
254 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 76. 
255 Porov. DÜWELL, tamtiež, s. 141. 
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o záchrane embrya z pri nehode zomrelej ženy v roku 1992- tzv. Erlanger 

Baby).256 

Tehotenstvo dnes privádza ženu do rovnako závislej situácie ako 

v minulosti. Zvyšuje sa tu totiž sociálna kontrola a pre mnohé ženy je tak 

biomedicínsky výskum a výsledné vedecko-technické ponuky prežívané 

ako nútenia k rozhodnutiu. V konečnom dôsledku mení biomedicínsky 

výskum život ľudí (a v prvom rade sa to týka žien aj keď samozrejme 

nielen) často bez toho, aby sa ich príslušní vedci a iní odborní 

prenášatelia do praxe najprv opýtali, či si všetky tieto technické zmeny 

vôbec želajú.257 Napriek výdobytku veľkej „reprodukčnej autonómie“ 

modernej doby je Düwell toho názoru, že by bolo vhodné sa tomuto 

pojmu vyhýbať.258 

 

Moderná medicína a hľadanie nového človeka 

 

Schockenhoff upozorňuje, že jednanie lekára sa dotýka 

biologických základov ľudského bytia a zahrňuje aj dispozičné násilie 

v oblasti intímnej sféry našich blížnych. Preto toto jednanie patrí do 

 
256 MDR AKTUELL, Die Debatte um das "Erlanger Baby", 17. November 2017, [online] 
(cit. 01.08.2020). Dostupné na internete: https://www.mdr.de/wissen/mensch-
alltag/erlanger-baby-medizin-ethik-aerzte-heute-100.html.  
257 Porov. DÜWELL, tamtiež, s. 143. 
258 Porov. DÜWELL, tamtiež, s. 145. 
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(cit. 01.08.2020). Dostupné na internete: https://www.mdr.de/wissen/mensch-
alltag/erlanger-baby-medizin-ethik-aerzte-heute-100.html.  
257 Porov. DÜWELL, tamtiež, s. 143. 
258 Porov. DÜWELL, tamtiež, s. 145. 
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interpersonálnej zodpovednosti medzi lekárom a pacientom. Lenže 

práve nástup modernej medicíny a biotechnológie tu nedáva priestor len 

lekárskej zodpovednosti. Dotýka sa totiž aj chorého človeka a jeho 

spoločenského okolia na rozličných úrovniach: od primárneho 

sociálneho systému rodiny, cez organizačné formy jeho pracovného 

povolania až do sféry štátnej politiky zdravia. Zvlášť sa táto oblasť dotýka 

psychosomatickej a psychosociálnej medicíny, kde choroby nie sú len 

prirodzené procesy osudovej orientácie, ale sú často zapríčinené 

jednajúcim človekom a jeho spoločenským životným štýlom. 

Schockenhoff takto ku vzťahu lekára a pacienta pridáva tretí aspekt 

a vytvára tak trojuholník: lekár-pacient-spoločnosť.259  

Podľa toho, z akej perspektívy predstavuje medicínska etika 

základné problémy starostlivosti o zdravie tu vystupujú do popredia 

zmenené úlohy lekára (jeho prechod od „experta“ k „pomáhateľovi“ a 

„sprevádzajúcemu“ pacienta), vlastná zodpovednosť jednotlivca (z 

„objektu“ k vopred starostlivému a spolujednajúcemu „subjektu“ 

medicíny), alebo inštitucionálne rámcové podmienky medicínskeho 

jednania (štát ako „divák“ alebo „distribútor“ možností k výkonom 

zdravotníckeho systému). 

 
259 Porov. SCHOCKENHOFF, E., tamtiež, s. 299. 

165



 
 

166 

Schockenhoff však pripomína dnešné ťažkosti pri riešení tohto 

problému: a to početné predstavy lekárskych etík. Pri hľadaní definície 

vidíme, že zdravie a chorobu často chápeme ako protipól. Skúsenosť 

našej telesnosti nám hovorí, že okamžite ako sa cítime chorí, chceme, 

aby sme boli zdraví. Zdravý človek nemá pocit orgánu, neprežíva sa ako 

zviazaný so svojim telom, skôr až pri príchode choroby a bolesti sa táto 

stáva témou. Preto moderný filozof Hans-Georg Gadamer hovorí o 

„skrytosti“ zdravia.260  

Latinské slovo integritas ku termínu Paracelsus, ktoré používala 

školastika poukazuje na „zdravé a celkové“. Schockenhoff však 

zdôrazňuje, že v dnešnej dobe zlyhala predstava nájdenia prirodzeného 

pojmu pre chorobu. V pozadí problémov s definíciou sa nachádzajú často 

normatívne otázky, ktoré sa takto pokúšame ozrejmiť. Toto neplatí len 

pre etické konflikty spojené so vznikom a ukončením ľudského života, ale 

aj pre v medicínskej praxi predpokladané chápanie choroby, kam 

zahrňujeme aj normatívne pred rozhodnutia o šírke lekárskej 

zodpovednosti a nárokoch jednotlivca zoči-voči lekárskym inštitúciám 

spoločnosti.261  

 
260 Pozri GADAMER, H.-G. Über die Verborgenheit der Gesundheit. Aufsätze und Vorträge. 
Frankfurt a. M., 1993, s.133-148, tu s. 138, porov. SCHOCKENHOFF, E. Ethik des Lebens, 
tamtiež, s. 300, pozn. 5. 
261 Porov. SCHOCKENHOFF, E., tamtiež, s. 301. 
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tamtiež, s. 300, pozn. 5. 
261 Porov. SCHOCKENHOFF, E., tamtiež, s. 301. 
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Zimmermann-Acklin, ktorý spolu so sociológom Arthurom W. 

Franckom vyjadrujú skeptický postoj voči poznaniu cez skúsenosť, však 

vyzdvihuje význam pozorného vnímania chorého v situácii rozhodovania. 

Už pozorovanie samotné slúži na zabezpečenie eticky zodpovednej 

klinickej praxe.262 

K týmto problémom sa pridružujú do zotavovacej terapie 

zahrňované aj nádeje na vylepšenie ľudského bytia, alebo minimálne 

kvality života. Takto sa štandardy normality a zdravia patologizujú.263 Pri 

všetkých týchto life-style a anti-aging terapiách stále viac si mnohí 

odborníci kladú otázku o skutočných cieľoch medicíny. Môže byť cieľom 

modernej medicíny zdravých ľudí urobiť ešte zdravšími, ešte odolnejšími, 

vytrvalejšími a výkonnejšími? Lenže utópia stvorenia nového človeka 

nemá rovnaké hranice ako uzdravovacia liečba! 

 

Nevhodnosť jednostranného prírodovedeckého pohľadu na 

chorobu 

 

Pri pokuse o hľadanie prírodovedeckej, sociologickej 

a antropologickej definície pojmu choroba sa pokúša Schockenhoff 

vyzdvihnúť hlavne normatívne premisy, ktoré táto definícia obsahuje. 

 
262 Porov. ZIMMERMANN-ACKLIN, tamtiež, s. 385. 
263 Porov. SCHOCKENHOFF, E., tamtiež, s. 321. 
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Takto pri hľadaní prírodovedeckej definície a pohľade na biologický 

fenomén života môže zdravie platiť za zhodu a choroba za odchýlku voči 

poriadku života. Toto však platí len za predpokladu pojmu normativity. 

Viacerí autori sa zhodujú, že zdravie spočíva na komplexnej kontrolnej 

činnosti zachovania „bionómneho poriadku“, zatiaľ čo podstata choroby 

na poruche tohto vnútroorganizmového a ekologického poriadku.264 

Preto prírodovedecky orientovaná medicína sa vzdialila archaickej 

predstave, podľa ktorej sú choroby samostatné podstaty, ktoré napádajú 

človeka zvonka.  

Sociálny politik Rudolf Virchow píše už v roku 1854, že to čo 

nazývame chorobou je len abstrakcia, pojem, pomocou ktorého javiace 

sa komplexy života vyberieme zo sumy ostatných bez toho, aby v prírode 

samotnej takéto zvláštnosti existovali. Z pohľadu prírodnej vedy niet 

žiadneho principiálneho kontrastu medzi prejavom zdravého a chorého 

organizmu. Takto sa potom choroba dá chápať skôr ako pokus 

o pokračovanie záťažou zasiahnutého života, kedy sa ľudský organizmus 

prispôsobuje zmeneným životným podmienkam vtedy, ak sa prekročia 

hranice obvyklých tolerančných odchýlok.  

 
264 Pozri: MÜLLER, E. Gesundheit und Krankheit, In: BÜCHNER, F. (ed.). Handbuch der 
Allgemeinen Pathologie I., Berlin, 1969, s. 52 a tak isto VON ENGELHARDT, 
D./SCHIPPERGES, H. Die innere Verbindung zwischen Philosophie und Medizin im 20. 
Jahrhundert, Darmstadt 1980, s. 75. 
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nazývame chorobou je len abstrakcia, pojem, pomocou ktorého javiace 
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samotnej takéto zvláštnosti existovali. Z pohľadu prírodnej vedy niet 
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organizmu. Takto sa potom choroba dá chápať skôr ako pokus 
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264 Pozri: MÜLLER, E. Gesundheit und Krankheit, In: BÜCHNER, F. (ed.). Handbuch der 
Allgemeinen Pathologie I., Berlin, 1969, s. 52 a tak isto VON ENGELHARDT, 
D./SCHIPPERGES, H. Die innere Verbindung zwischen Philosophie und Medizin im 20. 
Jahrhundert, Darmstadt 1980, s. 75. 

168

 
 

169 

Tento Virchowov prírodovedecký pojem choroby v protiklade 

k ontologicko-substanciálnemu pojmu nie je samostatným prvkom 

(cudzím telesom) v zdravom organizme, ale skôr prirodzená entita. 

Popisuje totiž rušivý prvok stavu rovnováhy, ktorá sa sama od seba nevie 
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Väčšina ľudí nie je ani úplne zdravá, ani úplne chorá, ale žije v „širokej 

zóne suboptimálneho stavu“. Preto lekárska špeciálna terminológia ešte 

nenazýva človeka, ktorému nebola diagnostikovaná žiadna choroba, 
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zdravý. Skôr sa obmedzí na vyjadrenie: dotyčný je bez nálezu (teda nie je 

u neho potrebné vykonať žiadny liečebný proces).  

Pojem choroby sa v priebehu 20. storočia skrze karteziánsku 

paradigmu rozvinul tak, že ľudské telo sa javí ako síce komplikovaný, ale 

v podstate ovládateľný stroj. Zodpovedajúc tomu aj choroba sa už nejaví 

ako defekt stroja, ale chápe sa ako reakcia živého organizmu a ako rušivý 

stav celkového organizmu. Avšak Schockenhoff dodáva, že čisto 

prírodovedecký pojem zdravia, ktorý umožnil organickej medicíne toľko 

úspechov predsa len spočíva na metodickej abstrakcii, pretože vedome 

abstrahuje od osoby chorého človeka a jeho vnútorného prežívania 

choroby.265 Naproti tomu chápanie choroby rozšírené o hodnotiaco-

interpretačné momenty spočíva v integrácii subjektívnych stavov 

a objektívnych nálezov a umiestňuje svoj východiskový bod 

do subjektívneho pocitu chorej osoby, ktorej organizmus poukazuje na 

opisne uchopiteľné normatívne odchýlky (hodnoty choroby), aby sa 

takto chápaný antropologicko-existenciálny pojem choroby ochránil 

a objektivizoval nad tým prírodovedeckým zberným nálezom.266 

 

 

 

 
265 Porov. SCHOCKENHOFF, E., tamtiež, s. 304. 
266 Porov. SCHOCKENHOFF, E., tamtiež, s. 305. 
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265 Porov. SCHOCKENHOFF, E., tamtiež, s. 304. 
266 Porov. SCHOCKENHOFF, E., tamtiež, s. 305. 
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Spoločenský a kultúrny význam zdravia a choroby 

 

Schockenhoff potom upresňuje tzv. sociologický pojem choroby, 

ktorý sa nachádza mimo prírodovedeckej teórie medicíny. Pokiaľ ten 

prírodovedecký redukuje fenomén choroby na poruchu vnútorných 

orgánov, tak sociologický naproti tomu je určený redukciou na vonkajšie 

funkčné schopnosti človeka. Takto sa dá zdravie definovať napr. aj ako 

„stav optimálnej schopnosti výkonnosti jednotlivca pre funkčné plnenie 

úloh a povinností, pre ktoré je tento socializovaný (v sociálnom 

a ekonomickom výmennom procese spoločnosti)“. Somatická choroba 

teda znamená výpadok obmedzených úloh, zatiaľ čo psychická spôsobuje 

neschopnosť  plnenia úloh.267  

Otázkou ostáva nebezpečenstvo onálepkovania členov spoločnosti 

na chorých a zdravých, čo môže ideologicky nebezpečne túto ovplyvniť, 

a to buď egalitársky, alebo totalitárne. Dejiny medicíny poznajú 

dostatočné množstvo príkladov na to, ako pripísanie úlohy chorého ide 

ruka v ruke so sociálnym stigmatizovaním. Uvedomme si na tomto 

mieste aspoň úlohu psychiatrie a rasovej medicíny 20. storočia a takisto 

sa zamerajme na pokusy vedeckej eugeniky. Sociálny pojem choroby tu 

 
267 Pozri: PARSONS T., Definition von Gesundheit und Krankheit im Lichte der Wertbegriffe 
und der sozialen Struktur Amerikas, In: MITSCHERLICH, A. (ed.): Der Kranke in der 
modernen Gesellschaft. Köln 1967, s. 71, podľa SCHOCKENHOFF, E. Ethik des Lebens, 
tamtiež, s. 305. 
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viedol k vyčleneniu minorít („duchovne chorých“, „duchovne 

zaostalých“, „rasovo menejcenných“ alebo sexuálne nenormálnych“), čo 

nakoniec hrozí rôznymi pokusmi o vylepšenie človeka už pomocou 

skúmania prenatálnej diagnostiky aj dnes (enhancement, 

antropotechnika). Avšak takisto môže sociálny pojem choroby pôsobiť 

zmierňujúco vtedy, ak ospravedlní správanie, ktoré bez sociálnej 

identifikácie nebude ako chorá porucha inak tolerované (príkladom je tu 

tzv. hyperaktívny syndróm u nepokojných detí, ktorých zaradenie medzi 

vedecky popísané choroby môže pomôcť rodičom, školským 

pracovníkom a spolužiakom istým spôsobom uniesť to, čo by inak neboli 

schopní).268  

Predsa jadro pocitu choroby a zdravia, týchto k ľudskému bytiu 

patriacich realitách, nespočíva len na kultúrnych akceptáciách 

a spoločenských konštrukciách skutočnosti. Zúžené chápania zdravia na 

vonkajšie funkcie nám chce ukázať, že dobro zdravia by malo byť ako 

všetky ostatné sociálne dobrá podriadené účinnému plánovaniu 

a správe. Takto začína prevládať v spoločnosti ilúzia, že je možné 

dosiahnuť život bez chorôb a bolesti tak ako si to predstavujeme u iných 

spoločenských cieľov. Schockenhoff v tomto kontexte kritizuje aj 

definíciu WHO v roku 1946, ktorá akoby poukazovala na sekulárnu 

 
268 Porov. SCHOCKENHOFF, E., tamtiež, s. 307. 
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268 Porov. SCHOCKENHOFF, E., tamtiež, s. 307. 
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náhradu náboženskej kategórie večnej spásy: „zdravie je stav úplnej 

telesnej, duchovnej a sociálnej blaženosti a nielen oslobodenie od 

choroby a utrpenia.“269 Pôvodný význam tejto definície spočíva, podľa 

von Uexküll a Wesiacka v tom, že tento celým spoločenstvom národov 

prijatý dokument postuluje rovnaké právo všetkých ľudí na základnú 

zdravotnú starostlivosť a takto uznáva povinnosť bohatých 

priemyselných národov pomôcť chudobným národom pri budovaní 

štruktúr medicínskej starostlivosti. Avšak ak nevidíme túto počiatočnú 

podmienku, tak nám z tejto definície môžu vyplývať ľahko utopistické 

ciele, ktoré môžu viesť k tomu, že budeme chápať chorobu a utrpenie 

ako aj akékoľvek obmedzenie telesno-duševného blaha ako absurdné 

životné straty. Medicínska kritika vyčíta tomuto chápaniu, že život už 

z biologického pohľadu obsahuje vždy zdravie a chorobu, z čoho vyplýva, 

že očakávania trvalého, nenarušeného blaha ostáva obyčajná ilúzia. 

Naproti tomu chápanie zdravia psychosomatickej medicíny podľa 

Svetovej zdravotníckej organizácia vyjadruje realistický obraz človeka, 

ktorý zodpovedá jeho vlastnej celostnej predstave. Schockenhoff 

poznamenáva, že už v článku „zdravie“ vypracovanom Diderotom 

a d´Alembertom pre Encyklopédiu z roku 1751 tento znamená: 

 
269 CONSTITUTION OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION, [online] (cit. 01.08.2020). 
Dostupné na internete:  http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf, 
s. 1. 
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najdokonalejší stav života a primeraný poriadok častí živého tela, kde 

všetky orgány vykonávajú svoju špecifickú funkciu trvalo a s ľahkosťou 

zodpovedajúcou veku, spoločnosti a temperamentu pre rozličné potreby 

dotyčného jednotlivca.270 

Iluzionistické rozdelenie úloh pre medicínu, ktoré nesprávne 

pochopená definícia zdravia prináša odzrkadľuje tajné očakávania, ktoré 

od systému zdravotnej starostlivosti očakávajú občania. Podľa Ivana 

Illicha, leží nemesis medicíny v tom, že udržuje nádeje, ktoré pred 

sekularizáciou patrili očakávaniu večného života, obrátené k tomuto 

svetu a takto chcú popierať nutnosť znášať chorobu, bolesť a smrť. 

Sociálna vedkyňa Elisabeth Becková-Gernsheimová potvrdzuje tento 

trend a hovorí, že zdravie je očakávanie spásy Moderny a centrálna 

hodnota sekularizovanej a individualizovanej spoločnosti. V takej miere 

ako sa stelesnením žiaduceho a úspešného života stáva sloboda od 

symptómov choroby a subjektívny pocit blaženosti, stráca sa schopnosť 

pociťovať chorobu a utrpenie nielen ako neúnosnú záťaž, ale nachádzať 

v nej aj nejaký zmysel. Kde sa takáto schopnosť stráca, tam podlieha aj 

očakávanie nenarušiteľného životného šťastia obyčajnej banalizácii. 

Tam, kde sa ľudskému životu zoberie sila odolávať jeho negatívnym 

stránkam, mení sa natrvalo aj schopnosť pociťovať radosť a šťastie na 

 
270 Porov. SCHOCKENHOFF, E., tamtiež, s. 308. 

174



 
 

174 

najdokonalejší stav života a primeraný poriadok častí živého tela, kde 

všetky orgány vykonávajú svoju špecifickú funkciu trvalo a s ľahkosťou 

zodpovedajúcou veku, spoločnosti a temperamentu pre rozličné potreby 

dotyčného jednotlivca.270 

Iluzionistické rozdelenie úloh pre medicínu, ktoré nesprávne 

pochopená definícia zdravia prináša odzrkadľuje tajné očakávania, ktoré 

od systému zdravotnej starostlivosti očakávajú občania. Podľa Ivana 

Illicha, leží nemesis medicíny v tom, že udržuje nádeje, ktoré pred 

sekularizáciou patrili očakávaniu večného života, obrátené k tomuto 

svetu a takto chcú popierať nutnosť znášať chorobu, bolesť a smrť. 

Sociálna vedkyňa Elisabeth Becková-Gernsheimová potvrdzuje tento 

trend a hovorí, že zdravie je očakávanie spásy Moderny a centrálna 

hodnota sekularizovanej a individualizovanej spoločnosti. V takej miere 

ako sa stelesnením žiaduceho a úspešného života stáva sloboda od 

symptómov choroby a subjektívny pocit blaženosti, stráca sa schopnosť 

pociťovať chorobu a utrpenie nielen ako neúnosnú záťaž, ale nachádzať 

v nej aj nejaký zmysel. Kde sa takáto schopnosť stráca, tam podlieha aj 

očakávanie nenarušiteľného životného šťastia obyčajnej banalizácii. 

Tam, kde sa ľudskému životu zoberie sila odolávať jeho negatívnym 

stránkam, mení sa natrvalo aj schopnosť pociťovať radosť a šťastie na 

 
270 Porov. SCHOCKENHOFF, E., tamtiež, s. 308. 
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iluzórne želanie nerušenej spokojnosti. Ak sa pojem zdravia úplne 

podriadi norme spoločenského funkčného očakávania a jednotlivý 

človek bude vnímaný ako súčasť súkolesia spoločenského systému, 

prevládne myšlienka hladkého funkcionalizmu súčasne aj jeho predstavu 

o osobnom šťastí a úspechu jeho individuálneho života.271 Tento výklad 

výrazne oponuje vyhláseniu Svetovej lekárskej asociácie z roku 2006. 

Schipperges nakoniec poznamenáva, že problém definície toho, 

kedy je človek chorý a kedy zdravý sa fatálne prenáša do poriadku 

dnešného moderného sociálneho poisťovníctva. Tu lekárske vypísanie 

ako zdravý, alebo chorý musia byť jednoznačne priradené formálne 

právnym kritériám, kde sa musí zakaždým počítať s významnými 

a rastúcimi sociálnymi dôsledkami. Tento systém výlučnej starostlivosti 

o pacientov a sociálneho poistenia vytvára partnera, ktorý skôr inklinuje 

k tomu, aby bol chorý, ako bol motivovaný byť zdravý a takto dosiahol 

nový postoj k životu v strede a podľa správnej miery.272 

 
Antropologické hľadanie zmyslu zdravia a choroby 

 
Čo sa komplexného antropologického pojmu zdravia a choroby 

týka, tak ako bol definovaný v humanistickej psychológii, ako rovnako aj 

zástupcami psychosomatickej medicíny a existenciálne-filozofickými 

 
271 Porov. SCHOCKENHOFF, E., tamtiež, s. 309. 
272 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 62. 
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prúdmi súčasnosti, tento sa skutočne neorientuje na sociálno-

kybernetický koncept nerušeného fungovania v tajnom bezbolestne 

očakávanom svete. Naopak, tento pojem chce potvrdiť konečnosť 

ľudského života a paradoxný dvojitý zmysel choroby, ktorý zakazuje 

ohodnotiť výlučne negatívne jej existenciálny význam. Choroba totiž 

môže priniesť, jednak prerušenie bezproblémovo žitého bytia a revíziu 

povrchného životného postoja, tak táto dostáva aj novú korekčnú 

funkciu, ku ktorej príliš priamočiary pojem zdravia ostáva slepý. 

Antropologická medicína tu používa pojmy ako nebezpečné zdravie 

a spásonosná choroba, ktoré môžu viesť k pozitívnej zmene života 

jedinca. Viktor von Weizsäcker hovorí o chorobe dokonca ako o 

„fenoméne vyjadrujúcom vnútorné dejiny života človeka“ a zdravie 

definuje ako „schopnosť integrácie aj bolestivých zážitkov do vlastného 

životopisu“.  

Takto nebude zdravie chápané ako pokojný cieľ sám o sebe alebo 

ako výraz optimistickej radosti bytia, ale ako celkový predpoklad pre 

uskutočnenie slobodne zvolených cieľov života. V tomto zmysle teda 

zdravie znamená: „schopnosť milovať a byť tvorivý“ (E. Fromm), alebo 

„schopnosť k samostatnému jednaniu“ (von Uexküll), ktoré vyrastá zo 

sebadôvery človeka. Samozrejme, že tento koncept cieli v prvom rade na 

určenie individuálneho bytia, ale neostane bez následkov aj pre 

spoločenský ideál života bez utrpenia. Toto bytie si dáva samo za cieľ 
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verejné vysvetlenie, ktoré poukazuje na to, že zdravie nie je bezoblačná 

schopnosť potešenia a úplná absencia rušivých prvkov, ale sila pre 

spolužitie s nimi. 

Schockenhoff pridáva myšlienky francúzskeho mediálneho 

teoretika Georga Canguilhema, ktorý upozorňuje, že zdravie je dnes 

filozofmi, teológmi a lekármi chápané ako schopnosť znášania aj straty 

a poruchy zdravia a skrze ich integráciu do vlastného životného konceptu 

takto nachádzať normu života v zmysle novej rovnováhy. Bergdolt zase 

hovorí o zdraví ako o dynamickej rovnováhe s neistými hranicami citujúc 

Novalisa, ktorý nazýval chorobu „učňovské roky umenia života 

a formovania mysle“ a hovorí, že: „skutočne zdravý je ten človek, ktorý 

z času na čas ochorie a následne je schopný byť zdravý a vie spracovať 

chorobu ako definičnú normu“. Honecker k tomu dodáva, že zdravým je 

ten človek, ktorý má silu uskutočniť jemu dané životné úlohy. 

Takto ku zdraviu človeka nepatrí len jeho súkromná a pracovná 

schopnosť výkonu, ale aj jeho pripravenosť, neodstrániteľné utrpenie 

vydržať a takisto vedieť mať účasť na utrpení druhých. V tomto zmysle sa 

už zdravie nechápe len ako čisto biologický, alebo medicínsky pojem, ale 

ako antropologický koncept poznania, ktorý takto prepisuje cieľ 

úspešného bytia človeka. Zdravý je takto ten človek, ktorého nielen telo, 

ale aj duša je zdravá. Zároveň zdravý je človek ako osoba, ak je schopný 

prijať svoje životné úlohy a nevyhýba sa skúsenosti ťažkostí a protirečení. 
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Vidíme, že zdravie nie je takto žiadny telesný stav a už vôbec nie 

vlastnenie, ale živý habitus (zastavenie sa na ceste- Schipperges), ktorý 

sa nezaoberá kráčaním ako takým, ale s cieľom cesty.273 Na tomto 

chápaní závisí pojem zdravia duchovno-vedecky orientovanej medicíny, 

založenej na vyššie uvedených skúsenostiach každodenného života. 

Takto platí, že skutočne zdravý nie je ten človek, ktorý vždy dáva pozor, 

aby žil zdravo a staral sa o svoje zdravie venujúc sa len sám sebe, ale skôr 

ten, ktorý neúmyselne vlastní svoje zdravie a v tomto vidí šancu 

k naplneniu životných úloh v službe blížnym. Proti obrazu chorého 

človeka tak nestojí zdravý človek, ale jeho formácia k zdraviu, teda 

mravná čnosť schopná kultivácie. 

 

Schockenhoffova celostná definícia choroby a zdravia 

 

Schockenhoff teda zhrňuje: choroba je viacdimenzionálna 

skutočnosť, ktorú je možné popísať na rozličných úrovniach. 

Východiskový bod je tu rovnaký: chorý človek, ktorý zaujíma stanovisko 

k svojej chorobe a zoči-voči lekárovi vyjadruje svoje osobné pocity. Toto 

nazýva subjektívno-personálna stránka choroby (illness). Choroba sa 

objektivizuje pomocou diagnostického vyšetrenia medicínskeho nálezu 

 
273 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 62. 
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273 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 62. 
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a zaradenie chorým prežívaných symptómov k patologickej odchýlke 

merateľného obrazu chorého pacienta. Takto prechádzame na 

prírodovedecky-deskriptívnu stránku choroby (disease). Nakoniec 

vstupujú do prežívania choroby a jej hodnotenia pomocou 

štandardizovaných hodnotiacich premenných aj spoločenské koncepty 

riadenia, ktoré sa posudzujú podľa sociálnej úlohy chorého človeka 

a jeho profesionálneho pomocníka. Toto je sociálno-kultúrna stránka 

choroby (sickness). Všetky tri strany musia byť vzaté do úvahy.  

Ak by sme sa venovali len čisto subjektívnemu zážitku choroby ako 

hodnotiacemu pojmu, mohlo by sa stať, že imaginárne bolesti 

hypochondra nebudeme vedieť odlíšiť od objektívne merateľnej 

skutočnej choroby podľa normatívnych odchýlok. Takto by sme museli 

ako chorobu posudzovať napr. nechcené tehotenstvo, alebo slabnúce 

schopnosti v starobe, pretože tieto sa obmedzujú na sledovanie 

pacientmi samotnými zvolených cieľov. Čisto popisný pojem choroby by 

mal síce predpokladať subjektívne pocity chorého človeka, avšak musí 

sa obmedziť na objektívne nálezy v zmysle učebnicových príkladov. Inak 

nie je schopný zvážiť jednak osobný pohľad chorého pacienta na jeho 

chorobu a jej následky na jeho životné podmienky, tak ani použitie 

subjektívnej kvality jeho života ako hodnotiaceho mierky pre úspech 

liečby.  
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Ak sa takéto extrémne prípady izolovaných sociálnych pojmov 

choroby chápu ako len sociálny štítok, alebo kultúrne popisná vzorka, 

mohli by sme sa prestať pýtať na hroziace stigmatizovanie istého obrazu 

choroby ako „módnej choroby“, ako sa to stalo v prípade tuberkulózy 

ako choroby intelektuálov v 19. storočí. Tomuto viacvrstvovému 

chápaniu choroby paralelne zodpovedá trojdimenzionálny koncept 

zdravia: ako schopnosti človeka nasledovať svoje osobné ciele aj pri istej 

záťaži (antropologicko-existenciálny zmysel). K tomu tento potrebuje 

udržiavanie biologického poriadku, vybalansovanie porúch a znova 

nastolenie rovnováhy (biologicko-medicínsky zmysel). Nakoniec sa 

ukazuje zdravie v schopnosti splnenia sociálnych úloh a v službe plnenia 

spoločenstvom stanovených úloh (sociálno-komunikatívny zmysel).274 

Teologický pohľad na zmysel choroby a zdravia 

 

Už v krátkom pohľade na dejiny choroby a zdravia sme poukázali na 

kresťanský prínos k chápaniu človeka ako osoby a jeho subjektívneho 

zážitku choroby, ktorý sa dostával do stredu pozornosti. V modernej 

dobe dokonca vidíme možnosť vzájomnej spolupráce pacienta a jeho 

 
274 Porov. SCHOCKENHOFF, E., tamtiež, s. 313. 
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274 Porov. SCHOCKENHOFF, E., tamtiež, s. 313. 

180

 
 

181 

pomocníkov v ozdravovacom procese.275 Náboženský význam zdravia 

a choroby sa podľa Schockenhoffa pokúša vyhnúť dvom extrémom:  

1. nepostaviť zdravie na najvyšší piedestál a imanentný cieľ 

života a ani sa nebáť choroby ako najväčšieho ohrozenia, 

ktoré by zničilo všetky možnosti hľadania zmyslu ľudského 

bytia.276  

2. nepodľahnúť mystifikovaniu utrpenia a vysvetľovaniu 

choroby alebo jej pripisovaniu vlastnému vykupovaniu 

hriešneho človeka. 

Pri hľadaní postoja viery ku kategóriám zdravie a choroba nám 

Schockenhoff dodáva, že zbožnému človeku tieto kategórie vyjadrujú 

skôr vzájomne prepojené časti jednej cesty jeho pozemského bytia, ktoré 

mu poukazujú rozličnými spôsobmi na jeho vlastné určenie a jeho 

posledný cieľ.277 Biblické chápanie choroby sa odráža v individuálnom 

nájdení zmyslu utrpenia, ale nič to nevypovedá o imanentnej 

zmysluplnosti choroby.  

 
275 Porov. SZANISZLÓ, I.-M. Etická analýza vývoja vzťahu pacienta a lekára v lekárskej etike 
modernej doby. In HUMENÍK, I. - ZOLÁKOVÁ, Z. (eds). Aké princípy vládnu zdravotníctvu? 
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Eurokódex, 2013.424 s., ISBN 
978-80-8155-007-2. s. 35-56. 
276 Porov. SCHOCKENHOFF, E., tamtiež, s. 323. 
277 Porov. SCHOCKENHOFF, E., tamtiež, s. 324. 
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Teologicky nám choroba poukazuje na krehkosť a obmedzenosť 

ľudského života a vrhá tieň na vinu a zmysel. Vo všetkých náboženstvách 

je to trest Boží, alebo pomsta démonov, strata harmónie skôr ako 

prirodzený defekt alebo výpadok.278 Zdravie zase platí za  požehnanie. 

Často sa v náboženstve choroba vníma ako trest Boží, potom ako ťažký 

osud, ktorý sa musí prijať z Božej ruky a nakoniec ako vyvolenie 

k bezprostrednému nasledovaniu.279 Kresťanský pohľad na človeka ako 

osobu v službe blížneho však mení aj toto myslenie. Príklad chorého 

človeka nakoniec posilňuje vieru celej Cirkvi, pretože poukazuje na to, čo 

koná dôvera v Boha a jeho milosť. 

 

Záver 
 

Moderná doba už teda nepopiera, že choroba ako taká často súvisí 

s osobnostnými štruktúrami človeka, jeho individuálnymi a sociálnymi 

životnými situáciami ako je napr. práca, skúsenosť straty, smútok. 

Normatívny pojem choroby sa takto stáva principiálne závislým od 

sociálnych a kultúrnych podmienok.280 Byť chorým otvára široké 

možnosti rozhodnutia zmeniť, alebo zachovať spôsob života. Choroby sú 

teda vo svojej autonómii a schopnosti rozhodovania obmedzené 

 
278 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 64. 
279 Porov. SCHOCKENHOFF, E., tamtiež, s. 339. 
280 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 68. 
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278 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 64. 
279 Porov. SCHOCKENHOFF, E., tamtiež, s. 339. 
280 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 68. 
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a odkázané na pomoc. Táto pomoc sa v kresťanskej tradícii volá „príkaz 

lásky k blížnemu“, alebo motivované jednanie samaritána (Lk 10). 

Niektorí moderní filozofi tu hovoria o kresťanskej tradícii dôvery, ktorá 

ako taká bola skúmaná aj modernými čínskymi vedcami ako predpoklad 

fungovania spoločnosti.281 

Celý uzdravovací proces bude však zbytočný, ak by si človek 

pomocou neho nenašiel svoje miesto v globálnom svete. Takto nás 

Schipperges upozorňuje, že nielen medicínska rehabilitácia, ale aj 

celková resocializácia je tu dôležitá. Ak lekár toto miesto neobjaví, tak 

všetky terapeutické pokroky prinesú len nové choroby. V dnešnej dobe 

by sa preto zdravie už nemalo posudzovať podľa schopnosti pracovať, 

alebo pocitu radosti, ale podľa ekologických mierok: teda ako 

harmonizovanie s okolitým svetom a životným prostredím.282 Takto byť 

zdravý vlastne znamená žiť v harmónii so zmyslom života ako to načrtol 

v dejinách už Platón!283  

Teologicky je tu dôvodom fakt, že zdravý je človek len dovtedy, kým 

ako osoba počúva svoje svedomie a má toľko slobody, aby kráčal cestou 

k takému zdraviu, ktoré biblicky nazývame spása a svätosť. Zdravie sa 

takto stáva stavom schopnosti k slobode, teda nie časťou biologických 

 
281 Pozri TOMSKÝ, tamtiež, s. 2. 
282 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 71. 
283 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 56.  
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štruktúr, ale skôr stavom odovzdávania sa. Zdravie tak znamená prijatie 

úloh určených nášmu bytiu, t. z. aj nosenie jarma, vyriešenie protikladov 

a znášanie umierania. Zdravým človekom je ten, ktorý sa obracia 

k blížnemu a ku svetu. Takto sa zdravým stáva ten človek, ktorý žije zo 

skúsenosti a je schopný zmeniť, alebo vysloviť svoj názor, kto má silu 

a získava odvahu investovať niečo do života, zasadiť sa za niečo, vydržať 

napätia, riešiť konflikty, ktoré ovláda stres a každý deň berie darovaný 

život ako šancu. Zdravý človek teda zvláda počas svojho života aj proces 

znovuzrodenia. Takéto zdravie nie je žiadny stav, vlastnenie, program, 

alebo cieľ, ale zastavenie sa na ceste, habitus a tak viac stav „byť“ ako 

„mať“, aby vlastnenie svojho bytia bolo viac ako zhromažďovať 

vlastníctvo.284 

Teda aj pri riešení problémov reprodukčného zdravia a 

reprodukčných práv ženy by sme podľa našej analýzy mali dávať pozor, 

aby čiastkové ciele nám nezakryli riešenia pri hľadaní tých celistvých, 

dlhodobých cieľov. Aj v tomto prípade sa zdravie nerovná len 

biologickému postoju. Potrebujeme ako to Schockenhoff nazýva aj 

správne chápanie choroby rozšírené o hodnotiaco-interpretačné 

momenty. Takisto si musíme dať pozor aj na nevhodné onálepkovanie 

spoločnosti na chorých a zdravých, čo môže priniesť ideologizáciu, alebo 

 
284 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 62. 
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284 Porov. SCHIPPERGES, tamtiež, s. 62. 
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totalitarizmus práve aj v tejto nami skúmanej oblasti. Hrozba 

vylepšovania človeka totiž môže viesť aj cez pojmy ako „reprodukčná 

autonómia“. Filozofka Hannah Arendtová často hovorila o ľudskej 

podmienke života na zemi.285 Znášanie choroby a možné prijímanie jej 

zmyslu patrí medzi prijímanie reality nášho bytia ako obrany proti 

banalizácii života. Ak dnes neprijmeme naše antropologické predpoklady 

bytia, ale budeme stále čakať na sekularizovanú spásu večného života na 

tejto zemi za pomoci medicíny, tak možno už nebudeme schopní ani plniť 

naše úlohy pri rozvoji tejto planéty. Komu sa potom bude zodpovedať 

ten nedokonalý človek súčasnosti? Dokonalejšiemu bytiu, ktoré sám 

vyprodukuje? 

Antropologicky chápané zdravie ako celkový predpoklad pre 

uskutočnenie slobodne zvolených cieľov života nám tú ponúka odpoveď 

pri hľadaní orientácie. Definícia zdravého človeka ako osoby, ktorá má 

silu uskutočniť jemu dané životné úlohy rovnako pomáha pri hľadaní 

dobrej definície. Nakoniec správna účasť na utrpení druhých takisto 

ukazuje na dynamickú rovnováhu zdravia ako čnosti. Zdravý je totiž 

človek, ktorého zdravá je tak duša (akokoľvek si ju dnešná spoločnosť 

chce vykladať) ako aj telo. 

 
285 Pozri: ARENDTOVÁ, Hannah. La condition de l´homme moderne. Paris: Calmann-Lévy 
1961, s. 8. 
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8. ONKOLOGICKÝ PACIENT A ETICKO-MORÁLNE PROBLÉMY 

“DÔSTOJNEJ SMRTI” ČLOVEKA 

 

 Ak sa dnes zameriavame na problematiku onkologického pacienta, 

dostávame sa často aj k tematike posledného, terminálneho štádia života 

človeka. Samozrejme je nám jasné, že nie každé onkologické ochorenie 

vedie k ukončeniu života človeka. Napriek tomu veľmi často už 

oznámenie tejto diagnózy vedie k myšlienkam o “dôstojnej smrti” a 

“autonómnom rozhodnutí sa človeka o osude vlastného života”. Avšak 

život a smrť filozoficky nepatria k sebe, aj keď na druhej strane žiť 

znamená vždy zomrieť. Kto z nás by chcel byť naozaj nesmrteľný tu a 

navždy? Prof. Greshake hovorí, že by potom bolo skutočne morálne 

jedno, čo vlastne robíme, pretože by sme to vždy vedeli vykonať aj 

inak.286 

Pri ťažkej diagnóze však už samotná situácia straty zdravia nemusí 

byť jednoznačným dôvodom paniky a vyhrážania sa “vzatím života do 

 
286 GRESHAKE Gisbert, Sterben und Tod in der Perspektive des Lebens. Eine biblisch-
systematische Skizze. Slávnostná prednáška pri príležitosti výročného zhromaždenia 
Asociácie bioetikov strednej a východnej Európy 2014 v Ljubljane dňa 24.-26. októbra 
2014. [online] [cit. 2015-02-04]. Dostupné na internete:  
< http://st-theoethik-ktf.univie.ac.at/forschung/forschungsprojekte/bce/>. 
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vlastných rúk”. A keďže v Európe nie je veľa miest, alebo štátov, ktoré 

“dôstojnú smrť” človeka umožňujú (napr. Švajčiarsko s viacerými 

súkromnými inštitúciami ako Dignitas), tak zosilňujú iniciatívy viacerých 

národných parlamentov, aby to legislatíva príslušných štátov umožnila 

(napr. Nemecko a Francúzsko alebo Taliansko). Lenže legalizovaná 

pomoc pri umieraní môže zapríčiniť aj to, že smrť sa stane ekonomicky 

výhodnou komoditou.  

Napriek tomu ostávajú otázky, či vôbec je potrebné niečo také ako 

asistovaná samovražda ustanoviť zákonom? A majú pri samovražde 

pacienta pomáhať lekári, aby to nevykonávali rôzni diletanti? Mnoho ľudí 

si hlavne v Západnej Európe myslí, že čakanie na smrť v bezvýchodiskovej 

situácii podlieza hranicu ľudskej dôstojnosti. Môže však také 

existenciálne rozhodnutie ako ukončenie vlastného života byť závislé na 

peniazoch a možnosti cestovania do Švajčiarska, prípadne ďalších štátov, 

ktoré to medzitým legislatívne umožnili? 

Avšak ako poukázalo viacero populárnych diskusií podložených 

štatistickými údajmi, nie bolesť je centrálnym problémom na konci 

ľudského života. To sa týka len asi 10-12% postihnutej populácie. 

Dôležitejšiu úlohu tu zohráva strach a panika človeka.287 

 
287 ILLNEROVÁ, M. Tod auf Rezept. [online] [cit. 2015-02-04]. Dostupné na internete:  
<http://www.zdf.de/maybrit-illner/tod-auf-rezept-wird-sterbehilfe-erlaubt-u.a.-mit-
margot-kaessmann-und-peter-hintze-35257244.html>. 
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Zmena pohľadu na žiadosť pacienta o vlastnú smrť v 

postkresťanskej spoločnosti 

Prijatie podmienok života, medzi ktoré patrí smrteľnosť človeka a 

utrpenie ako možnosti zvnútornenia pomáhajú človeku pri uvedomení si 

hodnoty vlastného zdravia.288 Na druhej strane práve rozhodnutie o 

vlastnej smrti stojí v jasnej opozícii k “anonymnej” smrti v nemocnici.289 

Schockenhoff tu upresňuje, že v tomto prípade sa nejedná o umelé 

ukončenie života vlastným rozhodnutím samostatne určeným časovým 

horizontom, ale o osobnú smrť, kedy dotyčný po skončení jeho životnej 

dráhy smie zomrieť v svojom individuálnom kruhu.  

Moderná spoločnosť považuje za základný etický princíp predĺženie 

života človeka a nie spomalenie jeho umierania. Radi by sme v tejto 

kapitole sledovali myslenie prof. Schockenhoff, ktoré tento predstavil v 

svojej novoupravenej knihe. Tento najvýznamnejší nemecký etik totiž 

náhle nedávno zomrel a tak by sme radi aj túto kapitolu venovali jeho 

myšlienkam, ktoré nám výrazne pomohli pri filozofickej- sociálnej a 

 
288 SZANISZLÓ, I.-M. Reprodukčné zdravie: od uzdravovania časti k chorobe celku? In 
HUMENÍK, I. - SZANISZLÓ, I.-M. ZOLÁKOVÁ, Z. (eds.) Reprodukčné zdravie ženy v centre 
záujmu. Právne, bioetické, medicínske a psychologické aspekty starostlivosti o ženské 
zdravie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice, 10.-11.apríla 2014. 
Bratislava: Wolters Kluwer 2014. 432 s., s. 349-69. 
289 Porov. SCHOCKENHOFF, E. Ethik des Lebens, tamtiež, s. 534. 

188



 
 

188 

Zmena pohľadu na žiadosť pacienta o vlastnú smrť v 

postkresťanskej spoločnosti 

Prijatie podmienok života, medzi ktoré patrí smrteľnosť človeka a 

utrpenie ako možnosti zvnútornenia pomáhajú človeku pri uvedomení si 

hodnoty vlastného zdravia.288 Na druhej strane práve rozhodnutie o 

vlastnej smrti stojí v jasnej opozícii k “anonymnej” smrti v nemocnici.289 

Schockenhoff tu upresňuje, že v tomto prípade sa nejedná o umelé 

ukončenie života vlastným rozhodnutím samostatne určeným časovým 

horizontom, ale o osobnú smrť, kedy dotyčný po skončení jeho životnej 

dráhy smie zomrieť v svojom individuálnom kruhu.  

Moderná spoločnosť považuje za základný etický princíp predĺženie 

života človeka a nie spomalenie jeho umierania. Radi by sme v tejto 

kapitole sledovali myslenie prof. Schockenhoff, ktoré tento predstavil v 

svojej novoupravenej knihe. Tento najvýznamnejší nemecký etik totiž 

náhle nedávno zomrel a tak by sme radi aj túto kapitolu venovali jeho 

myšlienkam, ktoré nám výrazne pomohli pri filozofickej- sociálnej a 

 
288 SZANISZLÓ, I.-M. Reprodukčné zdravie: od uzdravovania časti k chorobe celku? In 
HUMENÍK, I. - SZANISZLÓ, I.-M. ZOLÁKOVÁ, Z. (eds.) Reprodukčné zdravie ženy v centre 
záujmu. Právne, bioetické, medicínske a psychologické aspekty starostlivosti o ženské 
zdravie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice, 10.-11.apríla 2014. 
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289 Porov. SCHOCKENHOFF, E. Ethik des Lebens, tamtiež, s. 534. 
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teologickej formácii.290 poznamenáva, problém eutanázie sa začína v 

dnešnej spoločenskej debate rozširovať aj na princíp usmrtenia cudzieho 

života, ba dokonca na právo na odbornú, lekársku pomoc pri ukončení 

vlastného života.291 

 Upozornenie na nedotknuteľnosť života a absolútny zákaz 

priameho usmrtenia nevinného sa znegujú pomocou súhlasného 

jednania o usmrtení pacienta ako aj asistovanej samovraždy, ktoré sa 

odvolávajú na to, že tieto neodporujú právu na život zomierajúcich, ale 

pre právo nakladania človeka s vlastným životom, legitimujú takéto 

konanie.292 Ak by takéto myslenie bolo správne, tak by bolo možné, aby 

človek, ktorý z dôvodu vlastnej neodňateľnej ľudskej dôstojnosti je pre 

ľudí principiálne nedotknuteľný sa v prípade eutanázie dostal do slabšej 

východiskovej pozície ako je to v prípade ukončenia tehotenstva. 

 Schockenhoff sa zamýšľa nad starým základným právnym výrokom 

volenti non fit iniuria (aby sa nekonala neprávosť) a preto hovorí, že 

“zabitie na požiadanie” nemôže byť chápané ako nedovolený zásah do 

cudzieho práva na život a rovnako ako bezpodmienečná povinnosť 

individuálnej ďalšej existencie sa tieto pojmy dajú filozoficky vysvetliť len 

 
290 cph/KNA, Kirche und Wissenschaft würdigen Eberhard Schockenhoff, Freiburg, 
19.7.2020, [online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete:    
https://www.katholisch.de/artikel/26244-kirche-und-wissenschaft-wuerdigen-
eberhard-schockenhoff.  
291 Porov. SCHOCKENHOFF, tamtiež, s. 534. 
292 Porov. SCHOCKENHOFF, tamtiež, s. 534. 
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podmienečne a takisto nebudú rovnako akceptované všetkými ľuďmi 

našej spoločnosti. 

 V medicínskej etike však vlastná smrť dostáva aj pozitívne 

ohraničenie, aby sa opísala myšlienka celkovej ľudskej pomoci pri 

zomieraní, ktorá sa chápe ako humánna alternatíva zoči-voči odsunutiu 

smrti a požiadavky po uvoľnení aktívnej eutanázie.293 V tomto kontexte, 

dodáva Schockenhoff, sa chápe asistovaná samovražda predovšetkým 

ako základná starostlivosť a ľudské sprevádzanie zomierajúceho. Teda 

jedná sa tu o pomoc pri zomieraní, ktorá pacientovi pomáha vedome 

prijať smrť a dodáva sily k osobnému formovaniu jeho poslednej etapy 

života. Totiž úsilie o zachovanie vlastnej identity je základná požiadavka 

ľudstva v každej fáze života: nikto by nechcel byť donútený prevziať cudzí 

koncept života. Každý človek by totiž chcel zostať sám sebou pred sebou 

samotným ako aj pred druhými, dokonca aj v okamihu smrti. Humánne 

sprevádzanie zomierajúceho by tento koncept malo posilniť, aby pacient 

vedel vlastnú identitu správne udržať ako pri vyrovnaní sa so svojou 

chorobou tak aj v zápase vlastnej vnútornej akceptácie svojej smrti. Kto 

je človekom a kým by chcel byť sa ukazuje nielen v živote, ale aj v 

okamihu vyrovnania sa so smrťou, ako poslednou výzvou života.  

 
293 Porov. SCHOCKENHOFF, tamtiež, s. 535. 
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 Moderná túžba po “práve na smrť” sa zdá byť posledným 

následkom práva na samostatne determinovaný život, ktorý už je 

samozrejmý vo všetkých ostatných poliach života. Morálne samourčenie 

obsahuje takto v prvom rade schopnosť posúdenia hodnoty vlastnej 

existencie.  

Rozlíšenie medzi žitia hodnotným a žitia nehodnotným životom 

stráca v tejto perspektíve svoju morálnu neprípustnosť. Toto rozlíšenie 

slúži dokonca vraj aj ochrane ľudskej dôstojnosti vtedy, keď pri posúdení 

príslušných hodnôt života človeka sa s istotou dá vylúčiť kritérium 

sociálneho úžitku alebo ďalšie naliehavé dôvody jednotlivca. Teda ľudský 

život by mal tak dlho podliehať ochrane, dokedy ho dotyčná osoba z 

vnútorného pohľadu za považuje hodnotný žitia. Toto sa nazýva 

subjektívna hodnota života, kedy ľudskému životu sa neprisudzuje žiadna 

vnútorná hodnota ako základné dobro s cieľom samým o sebe, ale len 

inštrumentálne a vonkajšie dobro, ktoré je vonkajším predpokladom pre 

uskutočnenie iných hodnôt a dobier.294 Tu odpadajú morálne dôvody 

zákazu usmrtenia z toho dôvodu ako to bolo predtým interpretované, že 

sa tým človeku odoberá možnosť vlastnej úcty k sebe samému, ak ten 

totiž vlastný život nepovažuje viac za žitia hodný. Podľa tejto teórie sa 

 
294 Pozri KUHSEOVÁ, H., Warum Fragen der aktiven und passiven Euthanasie in 
Deutschland unvermeidlich sind, In HEGSELMANN R./MERKEL R. (ed.), Zur Debatte über 
Euthanasie, Frankfurt am M.: Suhrkamp 1992, 330 s., s. 57-59, porov. SCHOCKENHOFF, 
tamtiež, s. 536. 
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teda rešpekt pred vlastným morálnym rozhodnutím človeka môže 

premeniť na povinnosť naplniť jeho túžbu po smrti, pretože nútiť k životu 

človeka, ktorý si praje vlastnú smrť je nehodné rovnako ako odsúdiť na 

smrť iného, ktorý túži po živote. Teda podľa tejto teórie sa pri eutanázii 

nejedná o odmietnutie práva na život iného človeka. Takto by mal 

všeobecný zákaz usmrtenia človeka ustúpiť vlastnému posúdeniu 

jednotlivca, ktorý nekladie dôraz na hodnotu pokračovania vlastného 

života, ale naopak za dobročinný skutok považuje smrť.  

Rovnako aj usmrtenie na požiadanie, alebo aj asistovaná 

samovražda si nárokujú rovnaké zdôvodnenie. Touto teóriou sa však 

dôrazne odstraňuje naša povinnosť ľudskej pomoci blížnemu, ktorú 

dlžíme každému človeku v bezvýchodiskovej situácii. Dokonca môže 

dôjsť k uprednostňovaniu argumentu súcitu (skôr ako princípu 

autonómie), pretože tento napomáha ospravedlneniu aktu usmrtenia 

ťažko chorého pacienta, ktorý nie je v stave sám požiadať o túto službu. 

A mnohí zástancovia eutanázie používajú oba argumenty v závislosti na 

konkrétnej situácii. Takto sa raz rozhodujú argumentovať autonómiou 

pacienta, inokedy zase súcitom a ochranou jeho blaha.295 Schockenhoff 

si kladie v tejto súvislosti 5 dôležitých otázok: 

 

 
295 Porov. SCHOCKENHOFF, tamtiež, s. 537. 
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295 Porov. SCHOCKENHOFF, tamtiež, s. 537. 
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I. Pomáha eutanázia presadiť slobodu zomierajúceho? 

 

Vyššie spomenutá argumentácia spočíva na dvoch zamlčaných 

predpokladoch: 

a) či morálna prípustnosť eutanázie závisí od toho, či 

prijmeme túžbu po smrti zomierajúceho jedinca ako 

posledný výraz jeho morálneho sebaurčenia a  

b) či jej uskutočnenie predstavuje pre jednotlivca skutočnú a 

jedinú pomoc, ktorú tomuto pacientovi vieme poskytnúť v 

jeho trýznivom stave. 

Oba predpoklady sa však ukazujú ako mimoriadne otázne a to ako 

v ich filozofickej argumentácii, tak aj s poukázaním na lekársku skúsenosť 

pri zaobchádzaní so zomierajúcimi. Podsunutá autonómia, ktorá by sa 

mala ukázať v schopnosti posúdenia hodnoty vlastného života slobodne 

bez cudzích vplyvov (teda z vnútorného pohľadu samostatne z dôvodu 

vlastnej existencie), zodpovedá atomistickej koncepcii, ktorá 

neumožňuje faktickú závislosť ľudského bytia. Obraz, ktorý človek 

získava však nezávisí v konečnom dôsledku od toho, kým tento je v očiach 

iných. Hodnota vlastného života predstavuje v jednom, alebo druhom 

smere vždy reakciu na úctu, ktorú tento človek získava posúdením 

druhým (človekom). 
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Jednostrannosť konceptu autonómie, ktorá je základom 

filozofického ospravedlnenia žiadosti o usmrtenie, sa ukazuje práve na 

príklade zomierajúcich. Pacient sa tu zobrazuje ako osamelý, osamotený 

subjekt, ktorý chce naplniť svojej želania zoči-voči svojmu okoliu, avšak 

nie je vzatý vážne ako vzťahové Ja a jeho autonómia je závislá od iných. 

Na tomto mieste je autonómia porovnateľná s nejakou formou autarkie, 

teda sebestačnosti silných, sebavedomých, ktorí nepotrebujú žiadnu 

ľudskú pomoc, ktorý dokonca aj v stave plného zdravia predstavujú ideál 

problematického morálneho Ja.  
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nedôstojné prístupy, ale základný zákon ľudského bytia, ktoré 

charakterizujú život v rôznych fázach a rôznymi spôsobmi. Aj ľudská 

autonómia sa preto nedá chápať ako vlastníctvo nezávislého a 

izolovaného subjektu, ktorý jedná a rozhoduje sa úplne slobodne od 

vplyvu iných. Skôr sa táto skutočne realizuje v takých vzťahoch, kedy 

autonómne Ja sa prežíva ako sociálne Ja, ktoré je nesené 

dobročinnosťou, láskyplnou starostlivosťou a solidaritou druhých.  

Autonómia ako základné ustanovenie ľudskej osoby je vždy závislá 

od sociálnych predpokladov, životopisných čŕt a od danosti vyplývajúcej 
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oslepovať morálne posúdenie žiadosti o asistovanú samovraždu. Na túto 

stránku autonómie upozornil podľa Schockenhoffa v modernej filozofii 

práve Paul Ricoeur, ktorý chápe princíp subjektivity v trojakej relácii: 

skrze seba samého, blížnych a svet. Teda autonómia upozorňuje osobu 

nielen na to čo chce, ale aj čo má robiť, aby sa kantovsky chápaná 

autonómia „nestala pochybovaním o autonómii”. Inak sa autonómia 

stáva abstraktnou a vzdialenou realite.296 

Takto dôstojná smrť vyžaduje viac ako len rešpekt pred 

pravdepodobne neovplyvniteľným samorozhodovaním zomierajúceho. 

Avšak takéto zomieranie je možné len vtedy, ak budú pri zomierajúcom 

skutočne dodržané osobné vzťahy a ľudská blízkosť. Naša morálna 

zodpovednosť voči zomierajúcej osobe sa nemôže totiž obmedziť len na 

rešpektovanie jeho vôle a z tohto faktu urobiť hlavný smer vlastného 

morálneho jednania. Morálne uznanie zomierajúceho, ktoré si váži jeho 

zraniteľnosť a odkázanosť na cudziu pomoc si vyžaduje oveľa viac: 

zotrvať pri ňom až dokonca, nenechať ho samého, spoločne vytrvať a 

čakať na smrť.  

Taká formulácia, ktorá hovorí o rešpekte pred autonómiou 

zomierajúceho, aby si tak vedela ospravedlniť jeho usmrtenie alebo 

asistovanú samovraždu vlastne vedie k odopretiu skutočnej pomoci, 

 
296 RICOEUR, P. Soi-même comme un autre. Paris: Seuil 1990 (Das Selbst als ein anderer). 
Mníchov: Fink 1996, 448 s., s. 261, porov. SCHOCKENHOFF, tamtiež, s. 538. 
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ktorou by bolo akceptovanie vlastnej smrti zomierajúcim.297 Avšak práve 

pomocou solidarity a ľudskej blízkosti iných ľudí je spolu nesená možnosť 

skúsenosti vlastného zmyslu života.  

Preto sa vyššie spomenuté teórie, ktoré akoby jasne rozlišovali 

medzi sociálne utilitárnymi úvahami a vylučovali tak ohľad na záujmy 

druhých pri autonómnou rozhodovaní o životaschopnosti vlastného 

života sa v reálnom živote nedajú obhájiť. Na druhej strane stojí skutočná 

možnosť, aby umierajúci ľudia v spoločnosti, v ktorej je asistovaná 

samovražda morálne prípustná, sa dostali do situácie, kedy takéto 

želanie smrti môže byť považované za dodržanie poslednej povinnej 

slušnosti voči žijúcemu. 

Schockenhoff dodáva, že pochybnosti, či môžeme želanie vlastnej 

smrti pacienta, ktorý je smrteľne chorý chápať ako nezávislý výsledok 

rozumne vyváženej činnosti, ktorá samostatne vychádza z vnútorného 

pohľadu individuálnej existencie, stroskotajú na správach a 

skúsenostiach lekárskej praxe. Práve v prípadoch pokročilého štádia 

choroby kladú želania po smrti často skryté posolstvá, ktoré na istej 

hlbšej rovine znamenajú niečo iné ako to vyjadruje reč pacienta. Rovnako 

je známe, že v jednotlivých fázach umierania pacienti podliehajú 

 
297 Sem patria aj rôzne utilitaristické predstavy o « kvalite života », ktoré hovoria, že právo 
na vlastnú smrť začína vtedy, ak život stráca hodnotu stanovenú maximou životného 
šťastia, alebo keď klesá jeho kvalita pod hodnotu doterajšej úrovne a Schockenhoff ich 
nazýva životu odcudzené myšlienkové akrobacie, porov. SCHOCKENHOFF, tamtiež, s. 539. 
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premenlivým náladám. To čo vyslovia v depresívnej fáze ako konečné 

rozhodnutie môže byť neskôr zmenené novou životnou silou, ktorá 

zomierajúcemu umožní vedomé prijatie svojej vlastnej smrti. Časté 

želania si vlastnej smrti sú v skutočnosti zúfalé výkriky pacientov, aby v 

nebezpečenstve smrti nezostali sami. V pozadí sa takto nachádza želanie 

po účinnej pomoci (sprevádzaní) pri zomieraní.298 

 

II. Je eutanázia jedinou pomocou v bezvýchodiskovej 

situácii? 

 

Často sa v dnešných diskusiách argumentuje aj tým, že aktívna 

eutanázia uskutočňuje poslednú pomoc, ktorá umožňuje človeku 

uľahčenie jeho zomierania a oslobodenie od utrpenia a preto je tento 

úkon v pochybnostiach nájdenia správneho riešenia skutočne potrebný.  

Schockenhoff si myslí, že súhlas pacienta s aktívnou eutanáziou sa 

vlastne rovná uznaniu vlastnej porážky, kedy človek rezignuje na úlohu 

ľudského sprevádzania pri umieraní ako skutočnej pomoci pre 

zomierajúcich.  

 
298 Schockenhoff sa tu odvoláva na austrálske a americké štúdie: poz. KEOWN, J. 
Euthanasia, Ethics and Public Policy. An Argument Against Legislation, Cambridge: 
Cambridge University Press 2002, s. 56, porov. SCHOCKENHOFF, tamtiež s. 540. 
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Môžeme tu pozorovať také protirečenie v myšlienke eutanázie, 

ktoré ju vždy robí otáznou: priame usmrtenie by malo v humánnej 

spoločnosti len vtedy platiť, ak je toto jedinou možnosťou 

zomierajúcemu, alebo ťažko trpiacemu človeku naozaj pomôcť. Zároveň 

však paralyzuje toto rozhodnutie hľadanie alternatív do takej miery, že 

tieto hneď ustupujú do pozadia ak sa aktívna eutanázia stáva všeobecne 

akceptovateľnou časťou nášho sociálneho života (tzv. Slippery Slope 

effect).299 

K týmto myšlienkam pristupuje aj nebezpečenstvo, že eutanázia, 

ktorá sa najprv považovala za najkrajnejšiu variantu riešenia sa dnes 

stane súčasťou “liečebnej starostlivosti”, alebo túto dokonca nahradí. 

Schockenhoff vidí dokonca sklon modernej medicíny k tomu, aby sa 

asistovaná samovražda čoskoro stala cestou k bezpečnej a rýchlej ceste 

k cieľu, ktorým je pokojná smrť, alebo aspoň oslobodenie od stavov 

ťažkého utrpenia ako istý protipól excesov modernej intenzívnej 

medicíny. Obidva procesy sa totiž snažia vyhnúť prijatiu vlastnej smrti.300 

Proti týmto obom extrémom existuje riešenie v podobe humánneho 

sprevádzania zomierajúcich pomocou ošetrovateľskej starostlivosti, 

účinného boja proti bolestnému utrpeniu chorých podľa princípov 

 
299 Pre ďalšie podrobnosti pozri II. kapitolu našej publikácie. 
300 MALHERBE, J.-F. Medizinische Ethik, Würzburg: Echter 1990, 188 s., s. 183, porov. 
SCHOCKENHOFF, tamtiež, s. 540-1. 
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299 Pre ďalšie podrobnosti pozri II. kapitolu našej publikácie. 
300 MALHERBE, J.-F. Medizinische Ethik, Würzburg: Echter 1990, 188 s., s. 183, porov. 
SCHOCKENHOFF, tamtiež, s. 540-1. 
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modernej paliatívnej terapie a ľudského sprevádzania. Všetky tieto 

postupy môžu výrazne pomôcť pri akceptácii vlastnej smrti pacienta. 

Následkom tohto prístupu už myšlienky na eutanáziu nevyzerajú ako 

pomoc, ale ako odmietnutie medicínskej a ľudskej podpory, pomocou 

ktorej by chorý pacient mohol dôstojne zomrieť.  

 

III. Existuje morálne podstatný rozdiel medzi zabitím a 

nechaním zomrieť? 

 

Táto otázka dosť živo hýbala celou západoeurópskou lekárskou 

etikou. Schockenhoff podotýka, že mnohým ľuďom sa zdá, že rozdiel 

medzi zabitím a nechaním umrieť (teda tým, čo sa niekedy nazývalo 

aktívnou a pasívnou eutanáziou) je skutočne nepodstatný. Nazýva to tzv. 

tézou ekvivalencie. Táto teória predpokladá, že oba typy jednania nie sú 

rozdielne morálne hodnotiteľné, ale jedná sa tu len o dve rozdielne 

vykonávacie modality jedného a toho istého jednania, pomocou ktorého 

sa vôľou konajúceho dosahuje smrť pacienta.301  

Avšak táto teória prehliada jeden podstatný rozdiel v štruktúre 

úmyslu lekárskeho jednania a to je priamy úmysel jednania. Výsledkom 

takéhoto jednania je totiž ponechanie pacienta umrieť, teda uľahčenie 

 
301 Porov. SCHOCKENHOFF, tamtiež, s. 542. 
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zomierania. Jedná sa tu o zastavenie jednania, ktoré nie je v súlade s 

cieľom paliatívnej terapie, smrť len odďaľuje, avšak túto nijakým 

spôsobom úmyselne nechce. Takto lekár, ktorý nechá pacienta umrieť, 

pretože nemôže jeho smrti pomocou žiadnych pomerných prostriedkov 

zabrániť, nechce túto smrť spôsobiť.  

Oproti tomu smrť pacienta, ktorá nastala z dôvodu jeho vlastnej 

žiadosti, bola lekárovou vôľou odsúhlasená, aj keď nie ako taká, ale ako 

najmenšie zlo alebo prostriedok na ceste k cieľu, ktorým je ušetrenie 

pacientovho ďalšieho utrpenia. Avšak v tomto prípade je úmyslom lekára 

privodiť pacientovu smrť oproti prípadu ponechania pacienta zomrieť, 

kde táto nie je ani priamym ani nepriamym cieľom jednania.  

Ponechanie pacienta zomrieť by bolo zo strany štruktúry úmyslu 

len vtedy porovnateľné s jednaním priameho zabitia, keby lekár 

pomocou vhodného, primeraného a pomerného opatrenia mohol 

prispieť k udržiavaniu pacienta pri živote, avšak sám sa tohto jednania 

úmyselne zdržal, aby takto privodil rýchlu smrť pacienta.  

Naproti tomu zdržanie sa jednania u zomierajúceho pacienta môže 

byť niekedy dokonca povinné, v prípade ak pôvodný úmysel uzdravenia 

nie je dosiahnuteľný z dôvodu neexistencie terapie, alebo keď 

odďaľovanie smrti vedie k nadmernej záťaži pre pacienta. Avšak lekár v 

tomto prípade neklasifikuje pacientov život ako nehodný žitia. Skôr 

testuje vhodnosť medicínskych opatrení, aby sa dosiahol cieľ liečby a 
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došlo sa k záveru, pri pohľade na pacientovo nadbytočné utrpenie, ktoré 

zomierajúci musí znášať, že toto nie je primerané. Preto môže lekár túto 

liečbu ukončiť, bez toho, aby chcel smrť pacienta, ktorý takto postihnutý 

nie je viac v jeho rukách. Jednanie lekára je tu síce potrebná, avšak nie 

dostatočná podmienka pre privedenie smrti, pretože touto je nemoc 

pacienta. Pacient totiž v tomto prípade zomiera na svoju chorobu a nie 

na jednanie lekára.  

Na druhej strane pri usmrtení na požiadanie zohráva vôľa lekára 

dôležitú úlohu. Jeho jednanie je posledná, dostačujúca a spúšťajúca 

podmienka nástupu smrti. Pokročilosť choroby je tu síce vzdialená spolu 

príčina smrti, pretože túto lekár chce ako prostriedok pre dosiahnutie 

bezbolestného stavu pacienta. Takto pacient nezomiera na svoju 

chorobu, ale preto, že je usmrtený lekárom na svoje vlastné želanie. 

Jednanie lekára tu stačí na to, aby privodilo smrť ako spúšťaciu príčinu.302 

Schockenhoffova analýza rozdielu medzi jednaním pri usmrtení na 

požiadanie a pripustením smrti pacienta má teda veľký význam pre vzťah 

lekára a pacienta. Nevyliečiteľne chorý pacient, ktorý pri pokuse o 

reanimáciu vysloví želanie, aby ho viacej nereanimovali, ale nechali 

nabudúce zomrieť, nehovorí, aby ho lekár usmrtil. Opačne jedná lekár, 

 
302 Poz. RICKEN, F., Handeln und Unterlassen, In KORFF W., BECK L., MIKAT P. (ed.): 
Lexikon der Bioethik, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 1998, Zv. 2, s. 198-201, porov. 
SCHOCKENHOFF, tamtiež, s. 543. 
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ktorý bezvýchodiskovú liečbu preruší a nechá pacienta zomrieť vo 

vedomí, že jeho lekárske umenie nemôže za každú cenu predlžovať život 

pacienta, ale slúži dobru konkrétneho človeka, ktorý potrebuje lekársku 

starostlivosť aj v prípade zomierania. Pomocou tejto starostlivosti stojí 

lekár pri pacientovi aj v prípade prerušenia liečebnej terapie pomocou 

paliatívnych opatrení pre zníženie bolesti, strachu a vnútorného 

nepokoja. Takto sa pokúša lekár pacientovu smrť pomocou bolesť 

znižujúcich opatrení uľahčiť, pritom však rešpektuje hranice jeho smrti, 

ktoré si jeho lekársky étos musí vážiť.303  

Pri spomínanom rozlišovaní sa nakoniec jedná o veľmi dôležité 

chápanie úcty k ľudskej dôstojnosti zomierajúceho a nedotknuteľnosti 

jeho života. Schockenhoff poukazuje na nemeckého filozofa Jána P. 

Beckmanna, ktorý vysvetľuje túto skutočnosť pomocou rozlišovania 

dvoch aspektov autonómie človeka. Podstatná stránka tu ukazuje na 

samoúčelnosť človeka, ktorému patria neodňateľné základné vlastnosti, 

ktoré mu v každom prípade a každom javení sa patria. Popritom však 

poukazuje aktuálne sebaurčenie na inú funkčnú stránku autonómie, 

ktorá je ohraničená skrze chorobu a ťažké utrpenie.  

Toto rozdelenie (fundamentálna určenosť osoby a jej aktuálna 

manifestácia v konkrétnom sebaurčení) zdôrazňuje, prečo spomínané 

 
303 Porov. SCHOCKENHOFF, tamtiež, s. 543. 
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rozlíšenie medzi asistovanou samovraždou a pripustením smrti má 

hlboký morálny význam. Priamy cieľ jednania pri pripustení smrti je 

ochrana ľudskej dôstojnosti a úcta k neodňateľnej esenciálnej autonómii 

zomierajúceho, ktorá až do posledného okamihu života má zostať 

zachovaná: „v tomto štádiu zanechávame všetko, čo by mohlo proces 

zomierania nejakým spôsobom predĺžiť a čo by mohlo byť v protirečiť vôli 

a stálo proti dôstojnosti zomierajúceho; pritom koná človek všetko, čo 

robí tento proces znesiteľným.”304 

Oproti tomu lekárske jednanie, ktoré vedie k priamemu usmrteniu 

pacienta sa nedá ospravedlniť žiadosťou pacienta. Zákaz zabitia totiž 

chráni nielen fyzický život zomierajúceho, ale aj esenciálnu stránku jeho 

autonómie, ktorá musí byť ctená vo všetkých fázach procesu 

zomierajúceho. Práve pokus o ospravedlnenie asistovanej samovraždy 

tým, že toto jednanie je rešpektom pred jeho sebaurčením, sa ukazuje 

ako protirečivé. To sa deje z toho dôvodu, že sa ľudská autonómia 

nechápe dostatočne, iba v jej aktuálnej manifestačnej stránke, v želaní 

pacienta, pričom fundamentálny význam autonómie ako neodňateľnej 

ľudskej určenosti osoby, ostáva zastrený.  

 
304 BECKMANN, J. P. Patientenverfügungen: Autonomie und Selbstbestimmung vor dem 
Hintergrund eines im Wandel begriffenen Arzt-Patient-Verhältnisses, In SCHOCKENHOFF 
E. a spol. (ed.), Medizinische Ethik im Wandel, Grundlagen-Konkretionen-Perspektiven, 
Stuttgart: Schwabenverlag 2005, 318 s., ISBN 3-7966-1216-4, s. 287-299, porov. 
SCHOCKENHOFF, tamtiež, s. 544. 
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Schockenhoff tu zdôrazňuje, že vnútorné protirečenie myšlienky na 

eutanáziu spočíva v tom, že táto predpokladá, že autonómia 

zomierajúceho je rešpektovaná, zatiaľ čo táto je v základe svojho 

významu v skutočnosti potieraná. Myšlienka žiadosti o usmrtenie prináša 

totiž latentný dualizmus, v ktorej úcta pred aktuálnym sebaurčením 

zomierajúceho a úcta pred jeho konkrétnou (fyzickou) telesnosťou, ktorá 

je základom jeho esenciálnej autonómie, sa radikálne rozchádzajú. 

Usmrtenie na želanie pomocou lekárskeho úkonu, totiž ničí život 

pacienta, aby týmto spôsobom zdôraznilo rešpekt pred jeho 

sebaurčením. Takto táto fikcia pomocou skrytého dualizmu a istého 

odosobnenia lekárskeho úkonu usmrtenia ako údajné medicínsky 

zdôvodneného opatrenia predstiera, že si váži zomierajúceho ako úplnú 

osobu, pričom ho zabíja. Vyzerá to, akoby sme chránili zomierajúceho 

pred jeho utrpením tým, že ho oslobodzujeme od neho samotného. 

Z toho dôvodu vidí Schockenhoff v rozlíšení týchto dvoch procesov 

morálny rozdiel intrinseco. 

 

IV. Je asistovaná samovražda lepšou alternatívou pre 

pacienta ako jeho žiadosť o usmrtenie? 

 

Táto otázka sa vynára Schockenhoffovi po analýze rozdielu v 

jednaní lekára, ktorý nechá zomierajúceho umrieť a ktorý ho na jeho 

204



 
 

204 

Schockenhoff tu zdôrazňuje, že vnútorné protirečenie myšlienky na 

eutanáziu spočíva v tom, že táto predpokladá, že autonómia 

zomierajúceho je rešpektovaná, zatiaľ čo táto je v základe svojho 

významu v skutočnosti potieraná. Myšlienka žiadosti o usmrtenie prináša 

totiž latentný dualizmus, v ktorej úcta pred aktuálnym sebaurčením 

zomierajúceho a úcta pred jeho konkrétnou (fyzickou) telesnosťou, ktorá 

je základom jeho esenciálnej autonómie, sa radikálne rozchádzajú. 

Usmrtenie na želanie pomocou lekárskeho úkonu, totiž ničí život 

pacienta, aby týmto spôsobom zdôraznilo rešpekt pred jeho 

sebaurčením. Takto táto fikcia pomocou skrytého dualizmu a istého 

odosobnenia lekárskeho úkonu usmrtenia ako údajné medicínsky 

zdôvodneného opatrenia predstiera, že si váži zomierajúceho ako úplnú 

osobu, pričom ho zabíja. Vyzerá to, akoby sme chránili zomierajúceho 

pred jeho utrpením tým, že ho oslobodzujeme od neho samotného. 

Z toho dôvodu vidí Schockenhoff v rozlíšení týchto dvoch procesov 

morálny rozdiel intrinseco. 

 

IV. Je asistovaná samovražda lepšou alternatívou pre 

pacienta ako jeho žiadosť o usmrtenie? 

 

Táto otázka sa vynára Schockenhoffovi po analýze rozdielu v 

jednaní lekára, ktorý nechá zomierajúceho umrieť a ktorý ho na jeho 

204

 
 

205 

želanie usmrcuje. Povolenie asistovanej samovraždy sa zdá totiž v 

mnohých krajinách prvým krokom k uzákoneniu eutanázie. Preto sa tu 

vynára niekoľko otázok: patrí asistovaná samovražda do kategórie 

aktívneho usmrtenia, pretože tu pomocník (lekár) pripravuje a umožňuje 

samovraždu toho, ktorý si ju praje? Akú váhu má tu fakt, že tento 

„pomocník” na záver reťazca jednania sám túto samovraždu koná tak, že 

lekárom pripravený „koktail” sám požije, alebo pomocou stlačenia 

gombíka spustí výkon injekcie, ktorú mu lekár pripraví?  

V nemeckej legislatíve bola pri upravenom vydaní 

Schockenhoffovej knihy povolená len tzv. pasívna eutanázia. Ak pritom 

pacient nemal podpísaný Informovaný súhlas, tak sa v konkrétnom 

prípade museli príbuzní pacienta a ošetrujúci lekár jednohlasne 

dohodnúť. Dokonca existovalo právo priniesť pacientovi jed, avšak tento 

sa už nesmel dotyčnému podať. Jednako aktívna pomoc pri usmrtení aj 

napriek jasne formulovanej požiadavke pacienta nebola v Nemecku 

dovolená.305  

Ako sme už uviedli v predchádzajúcich kapitolách, tento stav 

zmenilo tesne pred vypuknutím pandemie COVID-19, rozhodnutie 

Nemeckého ústavného súdu z 26. Februára 2020, ktorým odstránil zákaz 

„organizovanej pomoci pri umieraní”.306 Na tento ústavný právny úkon 

 
305 ILLNEROVÁ, tamtiež.  
306 Porov. JANISCH, tamtiež. 
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zareagovali štyria profesori, ktorí varovali pred kompletne divokým 

nárastom počtu eutanázii a navrhli novú smelú reformu, ktorá však 

predpokladá prevedenie daného úkonu lekármi. Celá diskusia ešte 

zďaleka nie je ukončená.307 

Schockenhoff týmto názorom vždy vehementne odporoval. Sám 

odpovedá, že základom pre odpoveď na túto štvrtú otázku je tu fakt, že 

fyzické prevedenie jednania má pre morálne posúdenie tohto úkonu 

vedľajší význam. Oveľa dôležitejšiu úlohu pri posudzovaní žiadosti o 

zabitie alebo pripustenia úmrtia zohráva úmyslová štruktúra jednania a 

príčinná úloha, ktorú jednajúci, alebo v prípade, že sa na úkone podieľajú 

viacerí jednajúci, pritom má, alebo majú.308 Obe kritéria dokumentujú, 

že z morálneho pohľadu medzi lekársky asistovanou samovraždou a 

usmrtením na požiadanie nie je žiadny vnútorný (intrinseco) rozdiel. 

Lekár, ktorý schvaľuje samovražedný úmysel pacienta totiž prijíma 

k tomuto úkonu potrebné prípravné kroky, až pomocou ktorých je tento 

umožnený. Tento „pomocník” sa sám podieľa na úmysle pacienta a je 

takisto v tomto príčinne (kauzálne) zahrnutý jeho vlastný úkon, ktorý sa 

bez spolupráce lekára nemôže úspešne zavŕšiť. Preto zo strany lekára sa 

 
307 JANISCH, W. Neue Regeln für die allerletzten Fragen, Karlsruhe, 22. Júna 2020, 
[online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete:  
https://www.sueddeutsche.de/politik/sterbehilfe-tod-1.4944028.  
308 Porov. SCHOCKENHOFF, tamtiež, s. 546. 
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307 JANISCH, W. Neue Regeln für die allerletzten Fragen, Karlsruhe, 22. Júna 2020, 
[online] (cit. 01.08.2020). Dostupné na internete:  
https://www.sueddeutsche.de/politik/sterbehilfe-tod-1.4944028.  
308 Porov. SCHOCKENHOFF, tamtiež, s. 546. 
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tu jedná o formálnu spoluprácu, ktorá je postavená morálne na rovnakej 

úrovni ako úkon hlavného jednajúceho, teda pacienta.309 

Keď pritom predpokladáme, že samovražda je sama o sebe morálne 

prípustná, tak sa domnievame, že rovnaký úsudok sa prenáša aj na 

asistovanú samovraždu. A nestačí si tu myslieť, ako hovorí Brandecker, 

že lekár, ktorý túto pomoc vykonáva, považuje rozhodnutie žiadateľa za 

dobre premyslené a bez vonkajšieho tlaku uskutočnené. Sám si totiž 

musí urobiť úsudok nad tým, či toto samovražedné jednanie je, alebo nie 

je eticky ospravedlniteľné.310  

Ak by sme v samovražde videli, pri všetkom ľudskom rešpekte, 

ktorý človek voči takto sa rozhodujúcemu pacientovi v jeho ťažkom stave 

má, neprípustné jednanie, ktorého cieľom je vyrieknuť definitívny 

úsudok o hodnote alebo nehodnote jeho vlastného života, tak príslušnú 

lekársku pomoc takisto nebudeme hodnotiť ako žiaducu, morálne 

ospravedlniteľnú možnosť. 

Mnohí odborníci, ktoré inak nevidia rozdiel medzi usmrtením na 

požiadanie a asistovanou samovraždou, sa zhodujú na tom, že lekársky 

asistovaná samovražda má pragmaticky zoči-voči usmrteniu na 

 
309 K tomuto názoru sa prikláňajú aj etici, ktorí uznávajú morálne právo pacienta na 
asistovanú samovraždu, porov. SCHOCKENHOFF, tamtiež, s. 546. 
310 ERNST S./BRANDECKER Th., Beihilfe zum Suizid. Anfragen aus theologisch-ethischer 
Sicht, In Zeitschrift für die medizinische Ethik (ZfmE) 55 (2009) s. 271-288, zvl. 276., porov. 
SCHOCKENHOFF, tamtiež, s. 546. 
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požiadanie jasné výhody: jedná sa tu o vôľu pacienta a jeho priamu účasť 

na úkone a tento prejav autonómie je dnešnou sekulárnou spoločnosťou 

jasne tolerovaný a nemusí až natoľko zmeniť súčasnú legislatívu.  

Pri otázke kedy je vhodné vyjsť v ústrety pacientovej žiadosti o 

asistovanú samovraždu, teda či v prípade blízkosti smrti ako takej, alebo 

pri ťažkých bolestiach vôbec (ako je to legislatívne a eticky odôvodnené 

napr. vo Švajčiarsku na rozdiel od rakúskej legislatívy, kde je spolupráca 

pri samovražde trestne stíhateľná ako delictum sui generis § 76 trestného 

zákonníka) si Schockenhoff myslí, že to závisí od toho akú úlohu zohráva 

príkaz na zachovanie života a maxima in dubio pro vita v zmysle 

samotného lekárskeho étosu. Ak vidíme v rešpekte pred pacientovou 

autonómiou hlavnú a jedinú právnu líniu lekárskeho jednania, javí sa 

nám pripravenosť na asistovanú samovraždu ako konzekventné jednanie 

v tom prípade, ak sa vylúči pochybnosť autonómneho určenia vôle 

pacienta. Ak však príkaz na udržanie života je nezávislým cieľom od 

lekárskeho jednania, tak vidíme, že tento protirečí lekárskej činnosti, 

ktorá pomáha pri samovražde nevyliečiteľne chorých, alebo 

zomierajúcich pacientov. Schockenhoff zdôrazňuje, že úlohou lekára je 

ťažké telesné, alebo psychické stavy utrpenia pomocou všetkých 

prostriedkov utlmiť, k čomu mu pomáhajú prostriedky paliatívnej 

medicíny a v najhoršom prípade sedácia.  
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Prof. Franz Ulrich Montgomery, bývalý prezident Lekárskej komory 

Nemecka a dnes prezident Svetovej asociácie lekárov dodáva, že ak sa 

pacientovi ponúkne kvalitná paliatívna terapia, tak jeho želanie po 

aktívnej samovražde zmizne do 24 hodín. Väčšina pacientov, ktorí si 

žiadajú eutanáziu totiž nechcú ukončiť svoj život, ale práve bolesť. Tí, 

ktorí chcú odstrániť bolesť, často tu zamieňajú toto odstránenie bolesti s 

odstránením toho, ktorý ju musí znášať. Lekári sú však profesionáli života 

a nie technici smrti!311 

Schockenhoff vidí rovnaké protirečenie ako pri etickom jednaní 

lekára v prípade žiadosti o usmrtenie tak aj u asistovanej samovraždy. 

Nejedná sa tu teda o ultima ratio, teda neodporúčané, ale odtabuizované 

jednanie pri rozhodnutí svedomia pacienta a delegovaného na lekára. Ak 

totiž táto pomoc bude oficiálne legalizovaná, tak nebude zrejmé, prečo 

lekári a pacienti by mali takto plánovanú samovraždu vykonať až ako 

posledné východisko.312  

Výnimka totiž musí ostať výnimkou a nemôže sa stať základom 

nového morálneho pravidla. Pokusy tohto druhu vždy vykonajú len 

výnimky z nových výnimiek, ktoré budú potrebovať nové pravidlá. Preto 

 
311 ILLNEROVÁ, tamže.  
312 Pozri názor Davida Callahana, zakladateľa Hastings centra v KEENAN, J. F. Fallstudien. 
Rhetorik und die amerikanische Debatte über die ärztliche Suizidbeihilfe. In 
HOLDEREGGER, A. (ed.), Das medizinisch assistierte Sterben. Zur Sterbehilfe aus 
medizinischer, ethischer, juristischer und theologischer Sicht, Freiburg i. Ue.: Herder 1999, 
424 s., s. 157-174, tu s. 170, porov. SCHOCKENHOFF, tamtiež, s. 549. 
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výnimky z pravidiel nespochybňujú pravidlá ako také. Naopak, aby 

výnimky boli naozaj uznané ako výnimky z morálnych princípov a takými 

aj ostali, musíme predpokladať akceptáciu pravidiel.  

Callahan to ukazuje na príklade: môžu existovať prípady, kedy 

ukončenie života pacienta zostáva zo súcitu jediným východiskom. Avšak 

jedná sa tu o výnimku, ktorá pravidlo práve potvrdzuje. Táto výnimka sa 

dá porovnať so situáciou, napr.  manželky, ktorá je dlhoročne zneužívaná 

svojím manželom a rozhodne sa tohto zastreliť. Možno je toto jednanie 

ospravedlniteľné. Urobíme však z neho hneď zákon, ktorý by určil istý 

zoznam s takto sa správajúcimi manželmi, ktoré by bolo možné zastreliť? 

Teda uzákonenie výnimiek je, podľa Schockenhoffa, od základu 

zmenená situácia rozhodovania: už len vedomosť o tejto možnosti, ktorá 

mnohým pripadá bližšia ako pravidlo vedie k tomu, že sa táto zvolí aj 

v prípadoch, ktoré sa s extrémnou situáciou nedajú ani porovnať.313  

Preto je potrebné legislatívne viac dbať na ochranu života každého 

jednotlivého občana a asistovanú pomoc pri samovražde nechať na 

individuálne rozhodnutia človeka, ktorý sa takto rozhoduje pomôcť 

pacientovi, ktorý si to praje. Teda nie ako podpornú ponuku združení na 

podporu pomoci pri samovražde. Inak by mohli všetci, ktorí podobne 

 
313 Porov. SCHOCKENHOFF, tamtiež, s. 551. Podľa posledných informácii takto stúpla 
žiadosť o asistovanú samovraždu vo Švajčiarsku o 80%. Janisch naopak dokladá klesajúce 
čísla v Holandsku, porov. JANISCH, W. Neue Regeln für die allerletzten Fragen, tamtiež. 
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trpia sa stať príťažou (samozrejme aj ekonomickou) dnešnej rozvinutej a 

pretechnizovanej spoločnosti.  

Evanjelická pastorka a biskupka Margot Kässmannová 

poznamenáva, že sa tu nejedná len o etiku zakazovania, ale aj ochrany 

väčšiny spoločnosti! Čo sa inak stane v našej spoločnosti so slabými 

jedincami? Nastane naozaj ekonomizácia zomierania, prípadne 

odstraňovania nepohodlných a ekonomiku zaťažujúcich? Takto môže 

vzniknúť veľmi nebezpečný tlak na generáciu seniorov.314  

 

V. Sú argumenty pretrhnutia hrádzí nepodložené? 

 

 Pri poslednej svojej otázke sa Schockenhoff vracia k teórii 

pretrhnutia hrádze (tzv. Dammbruch). Pri dnešnej debate o eutanázii sa 

totiž popri tlaku na uvoľnenie princípu zákazu usmrtenia, slobody 

zomierajúcich a pochopenie ich autonómie ponúkajú aj argumenty 

naklonenej roviny, alebo pretrhnutej hrádze (Slippery slope effect). 

Avšak tieto argumenty nestoja v žiadnom rozpoznanom vzťahu k 

individuálnemu utrpeniu jednotlivca. Samy pôsobia nepresvedčivo aj z 

toho dôvodu, lebo sú často používané ad hoc.  

 
314 ILLNEROVÁ, tamtiež. 
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Na druhej strane existuje reálne nebezpečenstvo takéhoto vývoja 

(uvoľnenia morálnych štandardov spoločnosti, ako je to v prípade 

aktívnej eutanázie z pohľadu príkazu zákazu usmrtenia), ktoré by sa 

nemalo rozpoznať až následne. 

Priebeh tejto diskusia o uvoľnení zákazu eutanázie môžeme 

pozorovať od konca II. svetovej vojny: od možnosti zabitia ťažko chorých 

pacientov v poslednom štádiu života až po ťažko postihnutých 

novorodencov ako kritéria slobodnej vôle (napr. morálni filozofi typu 

John Harris: ľudia, pre ktorých lepšia bude smrť, alebo Jeff McMahan: 

jednotlivci, pre ktorých smrť je dobro). Ak sa však vonkajšia hranica 

platnosti zákazu zabitia uvoľní, tak žiadny vnútorný princíp už lavínu 

myšlienok o eutanázii neohraničí.315  

V praxi teda dôjde skôr k akceptácii ako ohraničeniu takýchto 

myšlienok v sociálnom prostredí modernej spoločnosti. Jej rozvoj potláča 

myšlienky na smrť v individualistickej modernej spoločnosti, kde sa táto 

ako taká považuje za individuálnu prehru. V osamelosti umierajúceho sa 

tu zrkadlí osamelosť života ako takého a vidíme, že spôsob smrti má čo 

dočinenia so spôsobom života.  

V spoločnosti, kde existencia jednotlivca nie je v súlade so žiadnym 

vyšším zmyslom celku, ktorý by ponúkal v skúsenosti krízy bytiu spojené 

 
315 Porov. SCHOCKENHOFF, tamtiež, s. 552. 

212



 
 

212 

Na druhej strane existuje reálne nebezpečenstvo takéhoto vývoja 

(uvoľnenia morálnych štandardov spoločnosti, ako je to v prípade 

aktívnej eutanázie z pohľadu príkazu zákazu usmrtenia), ktoré by sa 

nemalo rozpoznať až následne. 

Priebeh tejto diskusia o uvoľnení zákazu eutanázie môžeme 

pozorovať od konca II. svetovej vojny: od možnosti zabitia ťažko chorých 

pacientov v poslednom štádiu života až po ťažko postihnutých 

novorodencov ako kritéria slobodnej vôle (napr. morálni filozofi typu 

John Harris: ľudia, pre ktorých lepšia bude smrť, alebo Jeff McMahan: 

jednotlivci, pre ktorých smrť je dobro). Ak sa však vonkajšia hranica 

platnosti zákazu zabitia uvoľní, tak žiadny vnútorný princíp už lavínu 

myšlienok o eutanázii neohraničí.315  

V praxi teda dôjde skôr k akceptácii ako ohraničeniu takýchto 

myšlienok v sociálnom prostredí modernej spoločnosti. Jej rozvoj potláča 

myšlienky na smrť v individualistickej modernej spoločnosti, kde sa táto 

ako taká považuje za individuálnu prehru. V osamelosti umierajúceho sa 

tu zrkadlí osamelosť života ako takého a vidíme, že spôsob smrti má čo 

dočinenia so spôsobom života.  

V spoločnosti, kde existencia jednotlivca nie je v súlade so žiadnym 

vyšším zmyslom celku, ktorý by ponúkal v skúsenosti krízy bytiu spojené 

 
315 Porov. SCHOCKENHOFF, tamtiež, s. 552. 

212

 
 

213 

významové prvky života, bude stále ťažší spoločný boj voči chorobe a 

starnutiu, zomieraniu a smrti. Ak sa stráca solidarita so zomierajúcim, 

bude rásť aj volanie po „dobrej smrti”.  

Známy francúzsky filozof Luc Ferry hovorí dokonca otvorene 

o súboji anglického utilitarizmu, tejto laickej morálky založenej Jeremy 

Benthamom, ktorý dominuje nielen modernej etike, ale aj právu 

a rímsko-gréckeho chápania filozofie a etiky.316 

Lekári však vo veľkej miere nesúhlasia s tým, aby boli sami 

prostriedkami pre asistovanú samovraždu.317 Teda, aby položili 

pacientovi smrtiaci koktail na stôl a opustili miesto jeho posledného 

rozhodnutia. Protirečí to totiž chápaniu Hippokratovej prísahy a aj 

ženevského dohovoru. Lenže na druhej strane: žiadny človek nechce byť 

pri čakaní na smrť sám! Pacient sa dožaduje pomoci, opory a to hlavne v 

lekárovi. Avšak ako spomína americká štúdia z Oregonu: zo 120 

rozhodnutých pacientov pre asistovanú samovraždu sa nakoniec 40 

rozhodne túto nepodstúpiť.318  

Schockenhoff prichádza k záveru, že ak chceme skutočne chrániť 

ľudský život, môže zákaz zabíjania len vtedy naplniť svoju funkciu trvalo 

udržateľného mieru v spoločnosti, ak bude účinne praktizovaný aj v 

 
316 Porov. FERRY, L – KAHN, A. Faut-il légaliser l´euthanasie ? Paris : Odile Jacob 2010, 144 
s., ISBN 978-2-7381-2576-7, s. 17. 
317 JANISCH, W. Neue Regeln für die allerletzten Fragen, tamtiež. 
318 ILLNEROVÁ, tamtiež.  
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okrajových zónach a konfliktných situáciách. Napriek tomu pri pohľade 

na mieru ľudského utrpenia na konci života nesmie spoločenstvo práva 

ostať len pri deklaratívnej ochrane života, ktorá by obetovala 

zasiahnutého jednotlivca, aby zabránila lavínovému efektu. Takáto 

spoločnosť, ktorá sa drží zákazu zabíjania, pretože žiadosť o usmrtenia, 

alebo asistovaná samovražda sa nezlučuje s jej morálnymi princípmi, táto 

musí starým ľuďom, chorým a zomierajúcim v svojom strede poskytnúť 

nutnú solidaritu, ktorá by postihnutým uľahčila prijatie ich osudu. Tu sa 

ukazuje skutočná humanita spoločnosti, pretože tí, ktorí sú dnes zdraví, 

nesú túto službu ako solidárnu úlohu budúcnosti, ktorá sa ich pri ich 

zomieraní možno osobne bude dotýkať.319 

Aj Ferry zhrnuje argumenty pre a proti eutanázii a poukazuje 

rozhodne na to, že v hre tu nie je slobodné rozhodnutie: vôľa po smrti 

nevychádza zo skutočnej slobody, obava z naklonenej roviny je skutočne 

reálna, tento úkon protirečí medicínskej etike a nakoniec aj chápaniu 

ľudskej dôstojnosti. Na druhej strane zástancovia legalizácie eutanázie 

hovoria o potrebe depenalizácie reálne vykonávaných medicínskych 

praktík, o potrebe súcitu, o slobode každého rozhodnúť sa o okamihu 

jeho vlastnej smrti, o ukončeniu nerovnosti medzi chorými pacientmi 

 
319 Porov. SCHOCKENHOFF, tamtiež, s. 556. 
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a o tom, že sa legalizáciu eutanázie nijako neprekáža rozvoju paliatívnej 

medicíny.320 

Našou kapitolou sme sa pokúsili pomocou významných európskych 

etikov ako je Eberhard Schockenhoff a Luc Ferry ponúknuť filozoficko-

etické argumenty pre súčasnú slovenskú diskusiu k danej problematike. 

Je dôležité si teda uvedomiť, že ak by sa zákony spoločnosti vytvárali len 

podľa želaní ľudí, ktorí sa z rôznych (často tajomných) dôvodov chcú 

zabiť, tak sa môže stať, že v našej spoločnosti zabijeme väčšinu 

nerozhodnutých jedincov.  

Preto je dôležité, aby sa umieranie človeka konalo ruka v ruke so 

sprevádzajúcou osobou a nie ruka v ruke so sprievodcom k smrti. Takisto 

bude dôležité, aby sa paliatívna medicína stala súčasťou štúdia na 

lekárskych fakultách. Vo všetkých týchto navrhovaných riešeniach máme 

všetci (aj Cirkvi) veľkú zodpovednosť, aby sprevádzanie pacientov aj v 

terminálnej starostlivosti, ktoré veľmi často v modernej spoločnosti 

zlyháva, sa stalo skutočnou úlohou sociálnej práce našej spoločnosti. 

Dlžíme to aj početným obetiam novej pandémie COVID-19, ktoré znova 

raz ostali sami tvárou v tvár smrti, ktorá usmrcovala hlavne slabých, 

chorých a starých ľudí. 

 

 
320 Porov. FERRY, tamtiež, s. 101-131. 
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na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach, 
kde vyučoval Morálnu teológiu a Politickú filozofiu. Súčasne niekoľko 
rokov pomáhal učiť doc. Aurelovi Štefkovi z Aloisiana TF Trnavskej 
univerzity v Bratislave Morálnu teológiu na Pedagogickej Fakulte 
Trnavskej Univerzity v Trnave. 

Založil Inštitút aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza pre 
komunikáciu medzi východoeurópskym a západoeurópskym vedecký 
svetom v oblasti aplikovanej etiky, ktorý zorganizoval niekoľko 
významných konferencii aplikovanej etiky a udelil niekoľko výročných 
cien významným európskym profesorom (Prof. Karl-Heinz Peschke, 
Moedling; Prof. Emilio Platti, Káhira; Prof. Mons. Jean-Louis Bruguès, 
Vatikán; Prof. Ján Sokol, Praha). 

Súčasne tento Inštitút spolupracoval s komorou pre medicínske 
právo MEDIUS na viacerých vedeckých diskusiách a konferenciách z 
oblasti bioetiky, práva a medicínskej etiky.  

Habilitoval sa na Teologickej Fakulte Katolíckej univerzity 
Ružomberok v Košiciach roku 2008 s knihou „Úvod do katolíckej 
špeciálnej morálnej teológie - Božské cnosti“ a habilitačnou prednáškou 
„Možnosti a limity teologického výskumu v spolupráci teológa a 
Učiteľského úradu Cirkvi“ (Vzhľadom na pokyny Kongregácie pre náuku 
viery „Donum Veritatis“). 
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Inaugurácia sa uskutočnila takisto na Katolíckej univerzite 
Ružomberok roku 2013 s bioetickou prednáškou “Výber vhodných 
kresťanských kritérii pre biomedicínsky výskum” 

V roku 2015 bol prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný za 
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Niekoľko rokov vyučoval bioetiku na katedre Aplikovanej etiky FF 
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medzinárodné vzťahy na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove.  
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