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P O Z V Á N K A 

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 vyšetrovacích, 

diagnostických, terapeutických, príp. preventívnych medicínskych úkonov, ale majú omnoho širšiu dimenziu. 

Medicínske právo je typické tým, že mnohé jeho inštitúty neboli doposiaľ vyložené domácou judikatúrou, príp. 

mnohé právne problémy, s ktorými sa zdravotnícki pracovníci každodenne 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 „Medicína a právo“ má napomôcť tomu, aby prebehla vecná diskusia 

medzi jednotlivými odborníkmi z oblasti práva a medicíny, a ponúkli sa tak efektívne riešenia na prípadnú úpravu 

de lege ferenda konkrétnych medicínsko-právnych inštitútov, ako aj vedecky odôvodnené legislatívne návrhy 

a odporúčania v oblasti zdravotníckej legislatívy. 

      Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta v rámci Univerzitného vedeckého parku Univerzity 

Komenského v Bratislave 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 

MEDICÍNA A PRÁVO 

ktorá sa uskutoční dňa 18. novembra 2014 o 10.00 hod. na pôde Právnickej fakulty UK, Šafárikovo nám č. 6, v 

Bratislave, na ktorú Vás srdečne pozývame. 

 

Vedecká konferencia sa uskutoční pod záštitou prof. JUDr. Márii Patakyovej, PhD., prorektorky Univerzity 

Komenského v Bratislave. 

 

Svoju účasť s príspevkom, príp. účasť bez príspevku, prosím potvrďte v termíne do 24. októbra 2014 na e-mailovú 

adresu: pavol.kadek@gmail.com  a  zároveň uveďte aj názov príspevku, s ktorým na konferencii vystúpite. Z 

vedeckej konferencie bude vydaný monotematický recenzovaný zborník. 

 

Súčasťou vedeckej konferencie bude prezentácia knižnej monografie: KÁDEK, P.: „Súčasné dimenzie právnej 

zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve“. 
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