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Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK 

a 

Inštitút medicínskeho práva 

 

 

Medzinárodná vedecká konferencia na tému: 

POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PRI OBMEDZENÍ OSOBNEJ 

SLOBODY A OSOBÁM SO ZNÍŽENOU SCHOPNOSŤOU PRÁVNE KONAŤ 

 

Medicína je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odborov ako z pohľadu vedy, tak z pohľadu 

právnych a ostatných spoločenských súvislostí. Nielen lekár, ale každý jeden zdravotnícky pracovník 

sa v súčasnosti každodenne stretáva s problémami, ktoré mnohokrát nevyplývajú len zo samotného 

realizovania diagnostických, terapeutických, príp. preventívnych medicínskych úkonov, ale majú 

omnoho širšiu dimenziu. Medicínske právo je typické tým, že mnohé jeho inštitúty neboli doposiaľ 

vyložené našou judikatúrou, príp. mnohé právne problémy, s ktorými sa každý deň zdravotnícki 

pracovníci stretávajú, nie sú riešené ani v súčasnosti platnými a účinnými právnymi predpismi. Právo 

bezpochyby vstupuje aj do oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonu jednotlivých 

medicínskych úkonov.  

Medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri 

obmedzení osobnej slobody a osobám so zníženou schopnosťou právne konať“ má napomôcť tomu, 

aby prebehla vecná diskusia medzi jednotlivými odborníkmi z oblasti práva a medicíny, a ponúkli sa 

tak efektívne riešenia na prípadnú de lege ferenda úpravu konkrétnych medicínsko-právnych 

inštitútov, ako aj vedecky odôvodnené legislatívne návrhy a odporúčania v oblasti zdravotníckej 

legislatívy. 

 

      Lekárska fakulta UK chce svojou vedeckou autoritou prispieť k hľadaniu východísk pre riešenie 

tohto aktuálneho problému. Reálnym krokom k splneniu stanoveného cieľa bude usporiadanie 

 

medzinárodnej vedeckej konferencie na tému: 

 

„POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PRI OBMEDZENÍ OSOBNEJ SLOBODY 

A OSOBÁM SO ZNÍŽENOU SCHOPNOSŤOU PRÁVNE KONAŤ“ 

 

ktorá sa uskutoční v dňoch 10.12. – 11.12. 2018 

Príspevky prezentované účastníkmi konferencie (vrátane záverečného komuniké účastníkov 

konferencie) budú publikované v recenzovanom vedeckom on-line časopise „Acta iuridica 

medicinae“.  
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Program konferencie: 

 

10. december 2018 

 

08:30 – 9:00 hod. 

Registrácia účastníkov konferencie 

 

09:00 – 09:30 hod.  

Privítanie účastníkov konferencie prednostom Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK 

doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc. 

 

09:30 – 16:30 hod.  

Vystúpenia účastníkov konferencie s diskusiou 

 

Prednáška na tému „Euthanasie – úvahy o možné právní úpravě“ 

JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc., 

Ústav sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Česká republika  

 

Prednáška na tému „Slobodný a informovaný súhlas pacienta“ 

JUDr. Pavol Kádek, PhD., 

Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK, Slovenská republika 

 

16:30 hod.  

Ukončenie prvého dňa konferencie 

 

11. december 2018 

 

09:00 – 16:00 hod.  

Vystúpenia účastníkov konferencie s diskusiou 

 

Prednáška na tému „Manažerská problematika poskytování zdravotní péče“ 

doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.,  

Policejní akademie České republiky v Praze, Česká republika 

 

Prednáška na tému „Historické medzníky ochrany práv pacientov s mentálnym postihnutím“ 

Mgr. Silvia Capíková, PhD., 

Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK, Slovenská republika 

 

Prednáška na tému „Právna problematika zdravotnej starostlivosti u zdravotne nepoistených osôb“ 

MUDr. Michaela Kostičová, PhD., 

Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK, Slovenská republika 

 

16:00 – 16: 30 hod. 

Ukončenie druhého dňa konferencie - záverečné komuniké účastníkov konferencie 

  

 


