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Aby sme nepoľavili v snahe kriticky uvažovať a nepodľahnúť každému 

hoaxu. Aby sme si pred dôležitými právno-medicínsko-etickými 

rozhodnutiami dokázali klásť správne otázky. Aby študenti medicíny, 

farmácie a práva videli svet taký aký v skutočnosti je - farebný, 

komplikovaný a jedinečný. Aby sme sa učili konštruktívnej diskusii.

Zoznámte sa s projektom zameraným na prepájanie univerzitného 

prostredia s prostredím odbornej praxe. Dvoma slovami - 

UNIVERSITATIS
DISPUTATIONES.

http://www.diskusiemedius.sk
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KTO STOJÍ ZA PROJEKTOM

Realizátorom projektu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES je Komora pre medicínske právo - MEDIUS.

Našou víziou je prepájať odborníkov z oblasti práva, medicíny, farmácie, psychológie, etiky a filozofie

a tak kreovať priestor pre vnímanie zdravotníckych tém z rôznych uhlov pohľadu. Preto vytvárame

partnerstvá, iniciujeme odborné fóra, sieťujeme dôležitých odborníkov a vzdelávame. Inšpirujeme,

podnecujeme a snažíme sa vnášať do právnej úpravy zdravotníctva čerstvý vietor multidisciplinarity.

Počnúc študentami vysokých škôl a končiac zdravotníckymi profesionálmi.

http://www.diskusiemedius.sk
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9. ROČNÍK PROJEKTU

TÉMA

DAR VS. ÚPLATOK V PROSTREDÍ ZDRAVOTNÍCTVA
Denné eticko-právne dilemy lekára, lekárnika ale aj pacientov, či reprezentantov 

farmaceutických spoločností. Na jednej strane máme evidentne amorálne-korupčné situácie 

a na druhej strane množstvo každodenných príbehov vďačnosti pacientov majúcich podobu 

kvetov, dezertu, či fľaše vína. Kde je hranica medzi dovoleným a korupčným správaním? Čo je 

to úplatok a je medzi úplatkom a darom rozdiel? Akými nástrojmi by sme mali budovať zdravé 

vzťahy podporujúce spravodlivý prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti, či neindukovaný 

predpis liekov? Ako súčasne docieliť, aby sa pacient nebál prejaviť vďačnosť a lekár nemal 

strach prejav vďačnosti od pacienta prijať? Ako by mal reagovať lekár, pacient, či reprezentant 

farmaceutickej spoločnosti ak je konfrontovaný s korupčnou požiadavkou? O týchto otázkach 

budeme diskutovať so zástupcami prokuratúry, súdov, lekárskej, lekárnickej obce a zástupcami 

farmaceutického priemyslu.

MARTIN
04.11.2020 / 18.00

KOŠICE
05.11.2020 / 18.00

BRATISLAVA
10.11.2020 / 18.00

http://www.diskusiemedius.sk
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PREDSTAVENIE PROJEKTU

PROJEKT, KTORÝ MÁ HISTÓRIU

V roku 2020 pripravujeme v poradí už 9. ročník univerzitných diskusií. Projekt buduje

na skúsenostiach, ktoré naša Komora nadobudla pri organizovaní interaktívnych diskusií

v predošlých rokoch. Začiatok diskusií siaha až do roku 2011, kedy sa realizovali na

akademických pôdach pre študentov práva a medicíny. V roku 2012 sa tieto diskusie

preformovali do projektu pod názvom UNIVERSITATIS DISPUTATIONES. Od roku 2015

sa diskusie realizovali už na neformálnej pôde s komorným charakterom. Týmto krokom

sa diskusie stali atraktívnejšie nielen pre študentov, ale aj pre širokú verejnosť.

1/8
história

KLADIE OTÁZKY, PODNECUJE KRITICKY UVAŽOVAŤ

Diskusie sú vedené interaktívnym spôsobom. Hlavnými aktérmi sú pozvaní

diskutéri z rôznych oblastí, ktorí sa vyjadria k téme diskusie. Následne zvyčajne

dochádza k pnutiu názorov medzi nimi samotnými, čo sa cielene moderátorom

prenáša na zúčastnené publikum, ktoré je motivované k tomu, aby do diskusie

zasahovalo svojimi otázkami, pripadne podnetmi a postrehmi.

2/8
otázky

ZASAHUJE SÚČASNÝCH AJ BUDÚCICH PROFESIONÁLOV

Diskusie sú určené predovšetkým študentom humanitných odborov, ale aj ľudom

z praxe – zdravotníckym pracovníkom, právnikom, farmaceutom a bioetikom.

Vítaná je však aj laická verejnosť, ktorú daná problematika zaujíma.

3/8
“terč“
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4/8
prax

PREPÁJA PRAX S UNIVERZITOU

Projekt má za cieľ vytvorenie platformy odbornej debaty o skutočných prípadoch,

ktorá študentom dovolí nahliadnuť do praxe a zasadiť poznatky získané počas štúdia

do širších súvislostí. Prepojenie odborníkov z rôznych oblastí im umožní obohatiť sa

o nové poznatky, názory a prístupy, ktoré budú môcť následne aplikovať v praxi.

Otvorenosť diskusií širokej verejnosti pomáha aj pacientom, aby sa prostredníctvom

pozvaných diskutérov s témou zoznámili.

5/8
témy

ZAUJÍMAVÉ MULTIDISCIPLINÁRNE TÉMY

Diskusie otvárajú aktuálne témy a prinášajú širokospektrálny pohľad na problematiku.

Jednotlivé témy umožnia näjma študentom vidieť tému ako súčasť reálneho života,

nielen teoretického polemizovania.

6/8
vstup

VOĽNÝ VSTUP PRE KAŽDÉHO

Vstup na diskusie je od spustenia projektu bezplatný. Vstupným je len

chuť konštruktívne uvažovať a diskutovať o aktuálnych témach.

7/8
atmosféra

KOMORNÁ, ALE SILNÁ ATMOSFÉRA

Účastníci môžu oceniť neformálny charakter interaktívnych diskusií. Samotná

atmosféra umocňuje pohodu a pokojnú diskusiu.

http://www.diskusiemedius.sk
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8/8
partneri

PODPORA OD PARTNEROV

Počas ôsmich rokov diskusií projektu uverili lekárske, farmaceutické a právnické

fakulty, ktoré boli jej odbornými partnermi. Záštitu nad diskusiami mali prezident

Slovenskej republiky Andrej Kiska, pani ministerka zdravotníctva doc. MUDr. Andrea

Kalavská, PhD, či primátori miest, v ktorých sa diskusie realizovali.

Diskusie sme mohli realizovať vďaka finančnej podpore od donorov, medzi ktorých patrili 

spoločnosti Medtronic, GSK, Chiesi, Merck, Sanofi, GENAS, TIMED, h&h PARTNERS, 

Theramex a Pfizer. Projekt realizujeme tradične v spolupráci so študentskými spolkami 

v Košiciach, Bratislave a od roku 2019 aj v Martine.

Môže tu byť Vaše logo.]nemusí byť prázdne.
  [Toto miesto    

http://www.diskusiemedius.sk
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PROJEKT V OBRAZOCH
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V prípade, že máte akékoľvek otázky, neváhajte sa na nás obrátiť!

Radi si s vami dohodneme aj osobné stretnutie pre bližšie

informácie o predkladanom projekte.

Naše ďalšie projekty:

www.e-medius.sk

www.podakuj.sk

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

ING. MIRIAMA TOMKOVÁ

project manager 

email: miriama.tomkova@medius.sk 

tel.: +421 948 342 800

KOMORA PRE MEDICÍNSKE PRÁVO – MEDIUS

Mäsiarska 6, 040 01 Košice

IČO: 42 097 321, DIČ: 202 3083854

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK5211000000002922848867

http://www.diskusiemedius.sk
http://www.e-medius.sk
http://www.podakuj.sk

