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Odporučenie k používaniu  
Manuálu bioetiky pre mladých 

 
Odporučenie k používaniu Manuálu bioetiky pre mladých je určené rodičom, kňazov, 

animátorom birmovancov a pedagógom na cirkevných základných a stredných školách. 

 

Základný materiál: Manuál bioetiky pre mladých, Kanet, n.o., 2015 

 

Úvod  

V dnešnej dobe sa mladí ľudia musia vysporiadať s nástrahami prenikania technológií 

nielen do sfér uľahčenia bežného života, akými sú napr. komunikácia (mobilné telefóny, 

sociálne siete) platby (internetbanking) či pohyb (elektrobicykle, elektroautá) ale aj do 

oblastí, ktoré majú pre život zásadnejší charakter, akými sú napríklad reprodukcia, zdravie, 

smrť. Nové biotechnológie tak vplývajú na utváranie si predstáv o najhlbších 

antropologických otázkach, o charaktere ľudského života, o tom, čo je dobré a čo zlé, čo 

prospieva človeku a spoločnosti a čo pôsobí zhubne.  

Čas, ktorý mladí venujú na zvládanie moderného životného štýlu charakterizovaného 

množstvom informácií v oblasti technickej obsluhy života, vzdelania, zábavy a pod., ich často 

zahlcuje a zneschopňuje zastaviť sa a uskutočňovať reflexiu života na hodnotovej, 

filozofickej, sociologickej, ale i biologickej a psychologickej rovine. Vnímajú nové technológie, 

mnohé aj prakticky využívajú, ale nerozumejú ich funkčnej stránke a nedokážu kriticky 

zhodnotiť ich vplyv z etickej roviny.    
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Manuál bioetiky pre mladých (ďalej aj „manuál“) názorným a pochopiteľným 

spôsobom podáva základné informácie o biotechnológiách a s nimi spojených súvislostiach, 

približuje ich funkcionalitu a podáva etické hodnotenie z pohľadu úcty k životu a ľudskej 

osobe.  

Táto krátka príručka má pomôcť najmä animátorom a pedagógom využiť čo najlepšie 

potenciál Manuálu. Sú to práve oni, ktorí majú možnosť mladým ľuďom pomôcť uvedomiť si 

hĺbku svojej ľudskosti, dôležitosť rešpektovania ľudskej dôstojnosti bez podmienok ale tiež 

riziká, ktoré sú spojené s biotechnológiami a ktoré sú často v lifestylových časopisoch 

predstavované ako eticky bezproblémové.  

Stojíme pred veľkou výzvou vychovať nové generácie nielen v tom, aby dokázali 

využívať nové technológie, ale aby ich tiež boli schopné eticky hodnotiť a vyvodzovať 

z racionálnych súdov dôsledky pre život. Snáď nie je desivejšia predstava, zvlášť pre rodičov 

a vychovávateľov, ako nová mladá generácia bez morálky, citu a rešpektovania rozumnosti.  

 

O manuále 

Manuál je prekladom z pôvodne francúzkeho originálu, ktorý bol už preložený aj do 

angličtiny a iných jazykov. Manuál vytvorila etablovaná Francúzka nadácia Jerouma Lejeuna. 

Spolu s odbornými spolupracovníkmi, ktorí sú uvedení v tiráži manuálu, sme niektoré 

informácie doplnili o slovenské reálie tak, aby boli čo najužitočnejšie a najzrozumiteľnejšie 

pre slovenských čitateľov.  

Manuál je rozdelený do 9 kapitol, v ktorých je stručne popísaný vždy jeden bioetický 

problém. Každá kapitola má zvyčajne tieto časti: popis problému, popis metód, legislatíva, 

najčastejšie kladené otázky, etické hodnotenie a svedectvá.  

Manuál nie je len informačným zdrojom a odrazovým mostíkom k ďalšiemu štúdiu 

predložených bioetických problémov, ale je tiež podkladom slúžiacim ako podnet k diskusii 

a vytváraniu si vlastných názorov. Ako k takému by mal k nemu pristupovať aj rodič či 

vychovávateľ a byť akýmsi sprievodcom alebo moderátorom objavovania nových svetov pre 

mladých, ktorí začínajú spoznávať realitu paradoxov súčasného moderného sveta.  

Zároveň sa tu naskytuje príležitosť formovať mladých ľudí v oblasti postojov 

Katolíckej cirkvi k jednotlivých pálčivým bioetickým problémom a priblížiť im argumenty 

vychádzajúce z bezpodmienečného uznania ľudskej dôstojnosti každej ľudskej bytosti. Je to 

tiež dobrá príležitosť k priblíženiu témy skĺbenia vedy a viery. Za týmto účelom je pripravená 

aj príloha na konci manuálu, kde sú uvedené vybrané citáty z cirkevných dokumentov alebo 

od cirkevných autorít k jednotlivým témam rozobraným v jednotlivých kapitolách manuálu.    
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Otázky odporúčame klásť vo forme „podľa vás“ resp. „podľa teba“, aby boli študenti 

nútení sami premýšľať a formulovať odpovede. Napr. Kedy sa (podľa vás/ podľa teba) človek 

stáva človekom? 

Manuál má slúžiť ako pomôcka pri formácii birmovancov, snúbencov, mladých v UPC 

i v centrách pre rodinu a pod. Prácu s ním si môže každý kňaz, katechéta, animátor či rodič 

prispôsobiť s ohľadom na vyzretosť poslucháčov a aktuálnu potrebu podľa vlastného 

zváženia.   

 

Podnety k tomu ako využiť jednotlivé kapitoly 

1 Príbeh malého ľudského života 

Cieľom kapitoly je pomôcť študentom si uvedomiť, že na základe súčasného vedeckého 

poznania je život kontinuum od počatia. Toto poznanie je základom pre úctu k ľudskému 

životu a k zodpovednému sexuálnemu správaniu, ktorého základom je hlboký, zodpovedný a 

stabilný vzťah.  

Kedy sa človek stáva človekom? Prečo?  

Poznáte iné teórie o vzniku človeka? Čo si o nich myslíte? 

Od čoho závisí právo na život? (Alebo naopak, komu môžeme odoprieť právo na život 

a prečo?) 

 

2 Potrat 

Cieľom kapitoly je pomenovať realitu umelého potratu a jeho fatálnych dôsledkov.   

Koľko bolo na Slovensku doteraz uskutočnených umelých potratov?  

Ako by sa dal znížiť počet potratov? 

Kedy môže prísť k počatiu?  

Čo je najvhodnejšia prevencia potratov? 

Prečo by mali/nemali mať gynekológovia výhradu vo svedomí.  

Poďakujte rodičom za život.  
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3 Prenatálna diagnostika 

Cieľom kapitoly je demaskovať nehumánne ciele prenatálnej diagnostiky a oceniť jej prínos.  

Je správne, že je zrušený trest smrti?  

Existuje nevinnejšia ľudská bytosť ako nenarodené dieťa? 

Poznáte z histórie prípady, kedy starým, chorým a postihnutým bolo odopierané právo na 

život (alebo neboli chránení v takej miere ako zdraví)? 

Od čoho závisí ľudská dôstojnosť a právo na život?  

Ako sa môžu rodičia pripraviť na prijatie dieťaťa s postihnutím? 

Porozmýšľajte a porozprávajte sa o tomto citáte: „Humánnosť spoločnosti sa dá merať podľa 

toho, ako sa správa k slabým a chorým.“  

 

4 Techniky asistovanej reprodukcie 

Cieľom kapitoly je zreálniť (odromantizovať) pohľad na techniky umelého oplodnenia 

a priblížiť riziká, ktoré sú s nimi spojené. Je vhodné nezabudnúť zdôrazniť rovnakú dôstojnosť 

všetkých ľudí – teda aj tých, ktorí boli počatí umelým oplodnením (môže sa to napríklad týkať 

aj nejakého žiaka v triede).  

Existuje podľa vás právo na dieťa?  

Ako na vás pôsobí predstava, že váš otec by nebol vašim biologickým otcom? (iba v prípade 

istoty, že v triede sa nenachádza takýto prípad) 

Kedy v procese umelého oplodnenia môže prichádzať k usmrteniu ľudských jedincov – 

embryí? 

 Kto podľa vás má právo na rozhodovanie o zmrazených embryách? Samotné dieťa? Matka? 

Otec? Inštitúcia?  

Aké hlavné výhrady voči umelému oplodneniu má katolícka cirkev? Skúste ich bližšie 

vysvetliť.  

 

5 Predimplantačná genetická diagnostika (PGD) 

Cieľom kapitoly je oboznámiť čitateľov s procesom PGD a popísať jeho riziká.  

Človek by mal spolupracovať s prírodou a nie sa ju snažiť „znásilniť“. 
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Čo to znamená byť bezpodmienečne milovaný?  

Majú rodičia právo na dieťa so želaným pohlavím? Prečo áno/nie? 

Počul si o čínskej politike jedného dieťaťa? Vieš že vedie k nepomernému zastúpeniu žien 

a mužov v populácii? Aké to môže spôsobovať problémy? 

Pozrite si film Gatacca (http://www.csfd.cz/film/11993-gattaca/prehled/) a porozprávajte sa 

o tom, ako sa správa spoločnosť k jednotlivým skupinám ľudí.  

 

6 Výskum na embryách 

Cieľom kapitoly je ukázať aký rozdiel je medzi dospelými a embryonálnymi kmeňovými 

bunkami a zdôrazniť aká dôležitá je vo vede etika.  

Vysvetli rozdiel medzi „dospelými“ kmeňovými bunkami a embryonálnymi kmeňovými 

bunkami.  

Povedz príklady princípu, že nie je správne robiť všetko, čo sme schopní technicky 

uskutočniť.  

Je alebo nie je proti rozvoju vedy a techniky dať výskumníkom etické podmienky 

(obmedzenia)? Prečo? 

Prečo nie je možné použiť človeka ako prostriedok pre výskum?  

Zakazuje cirkev výskum? 

Pozrite si film Ostrov (Island, USA 2005, http://www.csfd.cz/film/180956-ostrov/prehled/) 

a porozprávajte sa o etických úskaliach klonovania ľudí.   

  

7 Koniec života 

Táto kapitola približuje hrozby nebezpečenstvá spojené s eutanáziou a približuje koncept 

paliatívnej medicíny ako základného prístupu v starostlivosti o nevyliečiteľne chorých.  

Prečo je možné usmrtiť choré zviera, ale chorého človeka nie? 

Aký je rozdiel pri vnímaním dobra (najlepšieho záujmu) pacienta – ktorý trpí vyliečiteľnou 

chorobou (napr. ľahkým zápalom pľúc) a pacienta, ktorý trpí nevyliečiteľnou chorobou (napr. 

rakovinou v poslednom štádiu)? 

Čo najviac zabraňuje pocitom opustenosti či neužitočnosti? 

http://www.csfd.cz/film/11993-gattaca/prehled/
http://www.csfd.cz/film/180956-ostrov/prehled/
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Skúste vysvetliť rozdiel medzi súcitom a falošným súcitom. Čo okrem súcitu je potrebné pri 

starostlivosti o človeka?  

Pozrite si priebeh eutanázie z filmu Terryho Pracheta, napríklad na tejto linke (3,5 min.): 

http://www.dailymotion.com/video/x2csjgi_peter-smedley-choosing-to-die_tv  

Diskutujte o tom, čo ste videli. (len po zvážení kňaza alebo pedagóga!)  

Link pre záujemcov o celý film (60 min): http://www.dailymotion.com/video/xnu340_terry-

pratchett-choosing-to-die_shortfilms 

 

8 Darcovstvo orgánov 

Táto kapitola približuje problematiku darcovstva orgánov,  

Komu by ste boli ochotní darovať obličku? 

Aké výhody/ nevýhody má slovenská legislatíva pri darovaní orgánov?  

Skúste sa zamyslieť nad teoretickou možnosťou, že by bolo možné transplantovať mozog. 

Súhlasili by ste s takouto možnosťou? Prečo? 

 

Špeciálna kapitola: Teória gender 

Táto kapitola popisuje základné predpoklady z ktorých vychádza gender teória a varuje pred 

jej rizikami. V tejto kapitole je vhodné zdôrazniť potrebu úcty ku každému človeku, teda aj 

k tým, ktorí majú problémy so svojou identitou, ale tiež zdôrazniť potrebu pridŕžať sa 

(biologickej) reality.  

Popíš biologické a psychologické rozdiely medzi mužom a ženou.   

Skús vlastnými slovami popísať čo podľa gender teórie znamená termín „rod“.    

Uvažuj! Ktoré vlastnosti či schopnosti z tých, ktoré považujeme za typicky mužské a typicky 

ženské, sú spôsobené prirodzenými rozdielmi a ktoré sú viac spôsobené kvôli prostrediu 

alebo zvyklostiam?  

Premýšľaj nad heslom: „Mama a otec navždy – to najlepšie pre deti.“  

 

 

 

http://www.dailymotion.com/video/x2csjgi_peter-smedley-choosing-to-die_tv
http://www.dailymotion.com/video/xnu340_terry-pratchett-choosing-to-die_shortfilms
http://www.dailymotion.com/video/xnu340_terry-pratchett-choosing-to-die_shortfilms
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Odporúčaná literatúra: 

Odporúčame v rámci prípravy na stretnutia k témam manuálu použiť aj ďalšiu doplnkovú 

literatúru. Ako stručné a dostupné zdroje na prehĺbenie tém je možné použiť napr. 

nasledovné zdroje: 

Ján Pavol II.: Evangelium Vitae, Spolok Svätého Vojtecha, Trnava 1995 

Lucas Lucas, Ramón: Bioetika pre všetkých, Spolok Svätého Vojtecha, Trnava 2010 

Cehuľová L.: Bioetika pre vychovávateľov, Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2010  

http://www.ehd.org/index.php 

 

 

Kontakt: 

Marek Michalčík,  

Koordinátor sekcie kultúry života, Kanet, n.o.,  

michalcik@kanet.kbs.sk, 0911756025 

 

http://www.ehd.org/index.php
mailto:michalcik@kanet.kbs.sk

