OBSAH
PREDHOVOR K 3. VYDANIU ............................................................................. 6
ÚVOD DO PROBLEMATIKY – INTRODUCTIO ............................................. 7
PRVÁ KAPITOLA
VŠEOBECNÉ PREDPOKLADY VZNIKU PRÁVNEJ
ZODPOVEDNOSTI V MEDICÍNE A ZDRAVOTNÍCTVE ������������������������ 9
1. Protiprávne konanie (právne relevantná škodná udalosť)
pri výkone medicínskych úkonov .................................................................10
2. Škodlivý následok na strane pacienta pri výkone
medicínskych úkonov ������������������������������������������������������������������������������������38
3. Nexus causalis medzi porušením právnej povinnosti
zdravotníckeho pracovníka a vznikom škody na strane pacienta ��������40
4. Zavinenie – subjektívny predpoklad vzniku právnej
zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve ����������������������������������������������� 45
DRUHÁ KAPITOLA
SÚKROMNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ ZDRAVOTNÍCKYCH
PRACOVNÍKOV A ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ ������������������������� 54
1. Občianskoprávna zodpovednosť zdravotníckych zariadení
a zdravotníckych pracovníkov ...................................................................... 55
1.1 Všeobecná subjektívna občianskoprávna zodpovednosť
za škodu spôsobenú zavineným protiprávnym konaním
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a výkone
medicínskych úkonov ����������������������������������������������������������������������������� 57
1.2 Občianskoprávna zodpovednosť za porušenie
prevenčnej povinnosti ������������������������������������������������������������������������������ 67
1.3 Absolútna objektívna občianskoprávna zodpovednosť za škodu
spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe použitého
prístroja, inštrumentu, medikamentu alebo inej veci použitej
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ���������������������������������������������� 69
1.4 Objektívna občianskoprávna zodpovednosť za nemajetkovú ujmu
spôsobenú neoprávneným zásahom do osobnostných
práv pacienta �������������������������������������������������������������������������������������������� 79

3

1.5 Občianskoprávna zodpovednosť za škodu spôsobenú
na vnesených alebo odložených veciach ����������������������������������������������� 92
1.6 Občianskoprávna spoluzodpovednosť za škodu
spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti �������������������������� 93
1.7 Náhrada majetkovej škody a zmiernenie nemajetkovej
ujmy pri občianskoprávnej zodpovednosti v zdravotníctve................ 95
2. Pracovnoprávna zodpovednosť zdravotníckych pracovníkov ����������� 104
2.1 Všeobecná pracovnoprávna zodpovednosť zdravotníckeho
pracovníka ako zamestnanca zdravotníckeho zariadenia ���������������� 106
2.2 Náhrada škody pri všeobecnej pracovnoprávnej
zodpovednosti zdravotníckeho pracovníka ako
zamestnanca zdravotníckeho zariadenia �������������������������������������������� 109
TRETIA KAPITOLA
VEREJNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ V MEDICÍNE
A ZDRAVOTNÍCTVE ......................................................................................... 111
3.1 Administratívnoprávna zodpovednosť v zdravotníctve ..................... 111
3.1.1 Priestupky na úseku zdravotníctva..............................................112
3.1.2 Priestupky a správne delikty postihované Úradom
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou................................113
3.1.3 Správne delikty poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
a zdravotníckych pracovníkov����������������������������������������������������116
3.1.4 Priestupky a iné správne delikty na úseku
humánnej farmácie�����������������������������������������������������������������������124
3.1.5 Priestupky a iné správne delikty na úseku
verejného zdravotníctva���������������������������������������������������������������130
3.2 Disciplinárna zodpovednosť členov samosprávnej
stavovskej organizácie v zdravotníctve ������������������������������������������������134
3.2.1 Profesijné komory v zdravotníctve���������������������������������������������134
3.2.2 Správne disciplinárne delikty zdravotníckych
pracovníkov a disciplinárne sankcie profesijných komôr�������� 137
3.3 Trestnoprávna zodpovednosť zdravotníckych pracovníkov ������������ 141
3.3.1 Znaky skutkovej podstaty trestného činu
spáchaného pri výkone medicínskych úkonov�������������������������146

4

3.3.2 Trestné činy proti životu a zdraviu súvisiace
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a výkonom
medicínskych úkonov ...................................................................153
3.3.2.1 Aktívna forma eutanázie ����������������������������������������������153
3.3.2.2 Trestná zodpovednosť za zabitie pacienta������������������158
3.3.2.3 Usmrtenie pacienta zdravotníckym pracovníkom����160
3.3.2.4 Abortus criminalis ��������������������������������������������������������166
3.3.2.5 Účasť na suicídiu pacienta��������������������������������������������173
3.3.2.6 Ublíženie na zdraví pacienta���������������������������������������� 175
3.3.2.7 Neoprávnené odoberanie ľudských orgánov,
tkanív, buniek a ilegálne transplantácie
ex vivo a ex mortuo��������������������������������������������������������184
3.3.2.8 Ilegálna sterilizácia fyzických osôb�����������������������������192
3.3.2.9 Neoprávnený experiment na človeku ������������������������ 197
3.3.2.10 Klonovanie ľudskej bytosti������������������������������������������ 200
3.3.2.11 Poškodenie zdravia pacienta��������������������������������������� 202
3.3.2.12 Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby������� 203
3.3.2.13 Ohrozovanie vírusom ľudskej imunodeficiencie ����� 204
3.3.2.14 Ohrozovanie pohlavnou chorobou���������������������������� 205
3.3.2.15	Trestné činy súvisiace s ohrozovaním zdravia
nepovolenými liekmi, liečivami
a zdravotníckymi pomôckami������������������������������������ 206
3.3.2.16 Neoprávnené zaobchádzanie s látkami
s anabolickým alebo iným hormonálnym
účinkom ������������������������������������������������������������������������ 211
3.3.2.17 Neposkytnutie pomoci ������������������������������������������������ 214
NIEKOĽKO SLOV NA ZÁVER – CONCLUSIO ������������������������������������������� 218
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY ������������������������������������������������������������ 219

5

