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PRÍHOVOR

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

myslím, že budete súhlasiť s tým, že slovné spojenia ako „medicínske právo“, alebo 
„zdravotnícke právo“ sa stále viac udomácňujú na scéne slovenskej právnej vedy. 
Nie že by sa otázky spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nevysky-
tovali aj v minulosti na „mieridlách“ právnych teoretikov a odborníkov z praxe, no  
v posledných rokoch začínajú získavať sýtejšie farby a konkrétnejší obsah. Je to  
nepochybne spôsobené tým, že si pacienti začínajú viac uvedomovať svoje práva 
a tým, že zdravotná starostlivosť sa pomaly presúva z polohy služby vo verejnom  
záujme aj do polohy služby, za ktorú sme ochotní si priplatiť. Posilňovanie komerčného 
znaku zákonite v spoločnosti vyvoláva nové, konkrétne očakávania týkajúce sa toho, 
ako má zdravotná starostlivosť vyzerať, ako sa má lekár k (platiacemu) pacientovi 
správať a aké má pacient možnosti v prípade, že sa očakávaný výsledok terapie 
nedostaví.

V nadväznosti na načrtnutý stále viac komerčnejší charakter zdravotnej starostlivosti 
som preto rád, že sa ELSA Košice v spolupráci s Komorou pre medicínske právo – 
MEDIUS, pod záštitou doc. JUDr. Gabriely Dobrovičovej, CSc. na pôde Právnickej 
fakulty UPJŠ podujali organizovať konferenciu, ktorá svojím zameraním naopak 
upozorňuje na základné znaky správne poskytovanej zdravotnej starostlivosti a tým 
akcentuje osobnostnoprávny rozmer vzťahu lekár – pacient. Ochrana osobnosti  
pacienta musí byť zaručená bez ohľadu na to, či je to pacient platiaci za zdravotnú 
starostlivosť, alebo pacient bez zdravotného poistenia. Zvolená téma informovaného 
súhlasu a jeho interdisciplinárnych súvislosti má vzhľadom na pomerne široko  
koncipované podporné tézy potenciál priniesť zaujímavé názory odborníkov nielen 
z oblasti práva ale aj z oblasti medicíny a podnietiť odbornú diskusiu ktorá bude 
generátorom nových názorov.

Cieľom organizátorov je osloviť ako doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, 
tak aj odborníkov, ktorí sa uvedenej téme venujú dlhší čas. Súčasťou programu bude 
aj prezentácia vybraných prác študentov predmetu Medicínske právo fungujúceho 
na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

ELSA Košice, ako dlhoročný organizátor významných odborných podujatí na pôde 
fakulty, si pripomína 20. výročie svojho vzniku práve touto konferenciou, ktorá je 
súčasťou celoeurópskeho, tzv. International Focus Programme (IFP). Za IFP tému 
pre obdobie rokov 2010-2013 bolo zvolené práve Health Law, aj preto v mene 
organizátorov verím, že sa na akciách podobného charakteru v Košiciach, stretneme 
opätovne.

Vážené kolegyne a kolegovia, prijmite prosím moje srdečné pozvanie a zúčastnite 
sa pripravovaného odborného podujatia. Spolu s organizátormi konferencie sa teším 
na stretnutie s Vami a na vzájomné obohatenie sa novými postrehmi a myšlienkami.

JUDr. Ivan Humeník, PhD.
koordinátor konferencie

RÁMCOVÝ  PROGRAM  KONFERENCIE

08.30 – 9.00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE

09.00 – 9.15   OTVORENIE A PRIVÍTANIE ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE

09.15 – 12.15  PREZENTÁCIA ODBORNÝCH PRÍSPEVKOV

12.15 – 13.30  OBED PRE ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE

13.30 – 16.30  PREZENTÁCIA ODBORNÝCH PRÍSPEVKOV

16.30 – 17.00  DISKUSIA A ZÁVER KONFERENCIE

17.00 – 18.00 PREHLIADKA MESTA KOŠICE

18.00   VEČERA (REŠTAURÁCIA CAMELOT)

ORGANIZAČNÉ  POKYNY
1. K účasti na konferencii je potrebné sa individuálne a záväzne prihlásiť voľne 
formulovanou elektronickou prihláškou s uvedením názvu príspevku, s ktorým na  
konferencii vystúpite. Elektronickú prihlášku je nutné zaslať na mailovú adresu 
koordinátorov konferencie najneskôr do 14. marca 2011.

2. Po obdržaní prihlášok všetkých účastníkov konferencie, Vám bude zaslané  
potvrdenie o prijatí Vašej prihlášky a účasti na organizovanej konferencii a následne 
aj presný program konferencie.

3. Podmienkou účasti na konferencii je aktívna prezentácia príspevku v rozsahu 25 
minút (+ 5 minút diskusia) na Vami zvolenú tému. Písomné vyhotovenie príspevkov v 
slovenskom alebo českom jazyku v ľubovoľnom rozsahu je potrebné zaslať v elek-
tronickej forme najneskôr do dňa konania konferencie na adresu koordinátorov.  
Podrobné pokyny a formát pre písanie príspevku Vám budú zaslané spolu s presným 
programom konferencie. Záverečným výstupom z konferencie bude recenzovaný 
zborník, ktorý obdrží každý účastník konferencie.

4. Účasť na konferencii nepodlieha zaplateniu konferenčného poplatku. Všetky 
náklady spojené s organizáciou konferencie a tlačou zborníka znášajú usporia-
datelia. Účastníci konferencie si hradia cestovné náklady zo svojich prostriedkov. 
V prípade záujmu ( prosíme uviesť v prihláške ) usporiadatelia zabezpečia pre 
účastníkov konferencie bezplatné ubytovanie pre účasť na konferencii.

5. Akékoľvek bližšie informácie Vám poskytnú
JUDr. Ivan Humeník, PhD a Lenka Jánošíková - koordinátori akcie
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