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Komora pre medicínske právo - MEDIUS, Mäsiarska 6, 040 01 Košice, IČO 
42 097 321, vzniklo dňa 12.09.2007 a je registrované v registri občianskych združení vedený 
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky č.: VVS/a-900/90-306 63 

 
Predmetom činnosti občianskeho združenia Komora pre medicínske právo – MEDIUS 

je prehlbovať informovanosť odbornej ako aj laickej verejnosti o postavení, právach 
a povinnostiach subjektov vystupujúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti s dôrazom 
na osobnostnoprávny aspekt ochrany práv pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
vo všetkých jej štádiách a pri výkone rôznych druhov lekárskych zákrokov, ako aj právnej 
úprave lege artis poskytovanej zdravotnej starostlivosti, postavení lekára a ostatných 
zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a z tohto postavenia 
vyplývajúcich práv a povinností. 

 
Svoje ciele Komora pre medicínske právo – MEDIUS realizuje prostredníctvom 

širokej škály aktivít, predovšetkým: 

- organizovanie konferencií a seminárov zameraných na problematiku práva 

a medicíny, 

- organizovanie vzdelávacích a tréningových programov v danej oblasti v rámci 

Slovenska, ako aj mimo územia Slovenskej republiky, 

- aktívne zapájanie sa do legislatívneho procesu prijímania predpisov týkajúcich sa 

zdravotníctva, 

- spolupráca s inými organizáciami a profesnými spolkami vyvíjajúcimi činnosť v oblasti 

práva a medicíny na Slovensku i v zahraničí 

- publikačná činnosť týkajúca sa právnej úpravy v oblasti zdravotníctva, 

- prevádzkovanie internetových stránok o právnych aspektoch medicíny 

- prevádzkovanie informačného portálu www.pravo-medicina.sk, ktorý plní aj funkciu 

komunikačnej platformy pre odborníkov, študentov a širšiu verejnosť, 

- konzultačná a poradenská činnosť, 

- výučba predmetu Medicínske právo na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, 

- organizovanie a podpora verejných kampaní týkajúcich sa otázok poskytovania 

zdravotnej starostlivosti. 

 

Orgány občianskeho združenia Komory pre medicínske právo – MEDIUS sú: 

a) Valné zhromaždenie – najvyšší orgán združenia 

b) Výkonný riaditeľ    - štatutárny orgán združenia 

 

Riadnymi členmi združenia sú: 

1. JUDr. Ivan Humeník, PhD. 

2. JUDr. Tomáš Husovský 

3. Jana Bodnárová 

 

Výkonný riaditeľ združenia v súlade s Čl. 11 ods. 5 písm. d/ Stanov združenia 
predkladá výročnú správu za rok 2010 a súčasne formuluje plán činnosti združenia na rok 
2011. 
 
 
Správa o činnosti združenia za rok 2010: 
 

Vo výročnej správe za rok 2009 si Komora uložila splnenie nasledovných cieľov: 

http://www.pravo-medicina.sk/


 Naďalej rozvíjať spoluprácu s PrF UPJŠ a spolupracovať na predmete Medicínske 
právo, angažovať do predmetu viac hostí 

 Rozšíriť činnosť združenia na vzdelávacie tréningy pre zdravotníckych pracovníkov – 
s tým súvisí akreditovanie vzdelávacích programov  

 Prezentácia združenia a jeho činnosti voči zainteresovaným osobám  - vysokým 
školám (fakulty medicíny a práva), zdravotníckym komorám, štátnym orgánom, 
pacientskym organizáciám 

 Rozšírenie počtu dobrovoľníkov a intenzívnejšia práca s dobrovoľníkmi – 
predovšetkým podchytenie absolventov predmetu a ďalšia práca s nimi, vytváranie 
prostredia pre ich ďalší rast. 

 
Na základe výsledkov činnosti dosiahnutých v roku 2010 sa konštatuje, že uložené 

ciele Komora splnila podľa očakávaní, ba dokonca pokročila ďalej ako predpokladala. 
 
Komora sa podieľala na výučbe Medicínskeho práva na Právnickej fakulte UPJŠ. Na 

predmet sa prihlásilo 28 študentov, ktorí počas semestra vykazovali záujem o problematiku 
a aktívne sa zapájali do aktivít týkajúcich sa portálu pravo-medicina.sk. Vďaka grantu 
získaného od Nadácie Tatra banka, a.s. (vo výške 2.500 €) mohli byť koncom novembra 
2010 začaté práce na eLearningovom portáli pre študentov práva a pre zdravotníckych 
pracovníkov. V rámci pôsobenia Komory na fakulte sme začali spolupracovať s ELZA Košice 
na príprave medzinárodnej konferencie na tému Informovaný súhlas a inštitút 
predchádzajúceho priania V rámci týchto aktivít sa Komore podarilo nadviazať nové kontakty 
a profesné väzby.   Komora nadviazala partnerskú spoluprácu s Ústavom státu a práva 
Akademie věd ČR. Komora ďalej nadviazala partnerskú spoluprácu s odborným 
recenzovaným časopisom Slovenský lekár a s informačným portálom Euractiv.sk. Naďalej sa 
rozvíjala spolupráca s adv.kanceláriou h&h PARTNERS a s spoločnosťou HIS-DG, s.r.o..  

 
V novembri sa Komora zapojila do projektu LBC a v rámci neho pripravovala 

informované súhlasy pre pacientky žiadajúce o cytologické vyšetrenie touto metódou. 
 
Portál pravo-medicina.sk zaznamenal kvalitatívny boom. Každý týždeň sa na portály 

zverejnilo priemerne 5 aktualít/odb. článkov a niekoľko judikátov. Komora ďalej pokračovala 
v spolupráci s ext. spolupracovníkmi, ktorí sa podieľali na prekladoch judikátov ESĽP. 

 
V lete 2010 začala Komora pracovať na príprave dokumentov pre akreditáciu 

programov sústavného vzdelávania pre zdravotníckych pracovníkov. Podklady sú v draft 
verzii pripravené pre posúdenie garantmi pre jednotlivé problematiky. 
 

Ciele, ktoré si združenie uložilo začiatkom roku 2010 boli teda splnené.  
 
            
 
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK: 
 
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK: 
 
Príjmy za rok 2010:  
a) z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa    300,00 € 
b) z darov a príspevkov                2.950,00 € 
c) z členských príspevkov         600,00 € 
d) z poskytovania služieb      160,00 € 
g) ostatné       101,00 € 
 
Príjmy celkom:              4.011,00 € 
 



Výdaje za rok 2010: 
a) mzdy, poistné a príspevky      280,00 € 
b) prevádzková réžia      648,00 € 
d) ostatné      159,00 € 
 
Výdavky celkom:              1.087,00 € 
 
Rozdiel príjmov a výdavkov za kalendárny rok 2011 2.924,00 € 
 
 

Vzhľadom na to, že príjmy združenia v roku 2010 boli vyššie ako jeho náklady, je 
výsledok jeho činnosti  + 2924,00 € 
 
 
Plány združenia na rok 2011 
 
Základné plány Komory na rok 2011 sú nasledovné: 

 Poradenstvo  pacientom prostredníctvom portálu www.pravo-medicina.sk 
 vzdelávanie pacientov v oblasti ich práv prostredníctvom prednášok a tréningov 
 ďalší rozvoj portálu www.pravo-medicina.sk (uverejňovanie aktualít, judikátov, 

odborných článkov, poradňa) 
 organizácia ďalšej série diskusií na pôde Právnickej fakulte UPJŠ s multidisciplinárne 

orientovanou problematikou a zahraničnými hosťami 
 prehlbovanie spolupráce s Právnickou fakultou UPJŠ na predmete Medicínske právo 
 akreditácia vzdelávania 
 organizácia medzinárodnej konferencie 
 nadviazanie a udržovanie spolupráce so zahraničnými hosťami a s partnermi z oblasti 

medicínskeho práva a bioetiky aj v rámci projektu hosť mesiaca 
 využívanie eLearningového portálu pri výučbe študentov práva 
 dobudovanie domovského portálu Komory, ktorý bude obsahovať komplexné 

informácie o víziach, činnosti Komory 
 formulovanie koncepcie viaczdrojového financovania činnosti Komory 
 vybudovanie koncepcie aktívnej práce s dobrovoľníkmi 
 rozšírenie záberu portálu pravo-medicina.sk o stabilnú spoluprácu s vedúcimi 

osobnosťami medicínskeho práva a bioetiky (SR a ČR) 
 
 
 
V Košiciach, 30.3.2010 

 
 
 
 
 
 
JUDr. Tomáš Husovský, výkonný riaditeľ                        

http://www.pravo-medicina.sk/
http://www.pravo-medicina.sk/

