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LEKÁRSKA  ETIKA 
Odbor, forma štúdia:  všeobecná medicína 

Ročník:   tretí 

Akademický rok:  2021/2022 

Semester:  zimný 

Rozsah výučby:  1/1, zápočet 

Zodpovedný vyučujúci: doc. Mgr. Juraj Čáp, PhD. – juraj.cap@uniba.sk 

ECTS:   2 

 

PREDNÁŠKY / NEPÁRNY TÝŽDEŇ  

Prednášky budú realizované online prostredníctvom MS Teams. Prezentácie z prednášok a ďalšie 

študijne materiály budú zverejnené v MS Teams vždy po termíne prednášky.  

Streda | 14.00 – 15.30 hod. | nepárny týždeň 

 

15. 9. 2021 

Štátny sviatok – prednáška odpadá 

29. 9. 2021 

Úvod do etiky. Etika a morálka. Morálne uvažovanie. Etika a právo. Úvod do lekárskej 

etiky. Základná terminológia LE. Princípy a zásady LE. Etický kódex. 

13. 10. 2021 

Informovaný súhlas a právo odmietnuť liečbu. Etické aspekty poskytovania informácií o zdravotnom 

stave pacienta. 

27. 10. 2021 

Práva pacientov. Vzťah lekár – pacient. Paternalizmus a partnerský vzťah. 

10. 11. 2021 

Etika na začiatku ľudského života (antikoncepcia, sterilizácia, asistovaná reprodukcia, interrupcia). 

24. 11. 2021 

Základy tanatológie. Dôstojné umieranie. Problematika distanázie – eutanázie a asistovanej 

samovraždy. 

8. 12. 2021 

Etické aspekty biomedicínskeho výskumu a publikovania. Etické komisie. 
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SEMINÁRE  / NEPÁRNY TÝŽDEŇ   

Prezenčná výuka | Malá prednášková miestnosť – MPM (Malá Hora 5, prvé poschodie) | NT 

Z dôvodu epidemiologickej situácie bude prebiehať vzdelávanie v menších skupinách (dve 

skupiny namiesto štyroch) a v skrátenej výuke (cca. 40 min). 

 

Pondelok  8:00 hod. (9, 10 sk.)  8:45 hod. (11, 12 sk.) 

Utorok   10:45 hod. (1, 2 sk.)  11:30hod. (3, 4 sk.) 

Štvrtok   8.00 hod. (5, 6 sk.)  8:45 hod. (7, 8 sk.) 

Štvrtok   10.45 hod. (13, 14 sk.)   

 

13., 14., 16. SEPT. 

Úvod do predmetu. Organizácia štúdia. Úvod do morálneho uvažovania. 

27., 28., 30. SEPT.  

Úvod do lekárskej etiky. Hlavné problémy v LE. Hippokratovská tradícia a prísaha. Lekárska prísaha 

Svetovej asociácie lekárov (Ženevská deklarácia). 
11., 12., 14. OKT. 

Základné etické princípy (autonómia, nonmaleficiencia, beneficiencia a spravodlivosť) a ich 

uplatňovanie pri rozhodovaní a riešení praktických problémov a dilem. Riešenie prípadových štúdií. 

25., 26., 28. OKT.  

Poskytovanie informácii o zdravotnom stave pacienta. Informovaný súhlas. Doručovanie zlých správ. 

8., 9., 11. NOV. 

Interrupcia ako morálny problém. 

22., 23., 25. NOV.  

Problematika smrti a umieranie. Dôstojné umieranie. Eutanázia ako morálny problém. 

6., 7, 9. DEC.| ONLINE TEST 

Konkrétny dátum a hodina testu bude zverejnený po dohode so študentami. 

 

 PODMIENKY UDELENIA ZÁPOČTU  

 85 % aktívna účasť na seminároch – je možné vynechať 1 seminár   

 Náhrada za vymeškaný seminár (mimo povoleného) 

o Náhrada neprítomnosti (mimo povolenej) je možná v rozsahu 1 seminár. 

o Študenti písomne pripravia spracovanie problému nahrádzanej témy. Písomnú 

prípravu upravenú podľa kritérií písania odbornej práce s uvedenou použitou 

literatúrou a zdrojmi (min. 3) v rozsahu 2 NS (3600 znakov) pošlú na e-mail 

vyučujúceho – juraj.cap@ uniba.sk 

o Hodnotenie prace bude do piatich pracovných dni. 

 Dva vedomostné testy napísané s min. 60 % úspešnosťou.  Neúspešný test je možné 

opakovať 2x. Opravný test za účelom zlepšenie známky nie je možný. 

 Celkové hodnotenie predmetu bude na základe výsledkov prvého a druhého testu: 
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A / 1   =  91 – 100 % 

B / 1,5   =  81 – 90 % 

C / 2   =  73 – 80 % 

D / 2,5   =  66 – 72 % 

E / 3   =  60 – 65 % 

Fx   =  menej ako 60 %. 

UPOZORNENIE 

Pri prezenčnej výučbe prosíme študentov o dodržiavanie aktuálnych hygienických opatrení 
vydaných príslušnými orgánmi alebo na základe BOZP absolvovaných v jednotlivých zdravotníckych 
zariadeniach. Klásť dôraz na správne používanie osobných ochranných pomôcok a v zmysle R-O-R 
na nosenie ochranných rúšok (a/alebo respirátorov FFP2/FFP3), opakovanú a dôkladnú dezinfekciu 
rúk a zachovávanie primeraných odstupov. 

V závislosti od stupňa rizika pre okres Martin bude nutné postupovať podľa schémy OTP. 
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