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RESUMÉ  

Človek vstupuje do tajomných procesov najjednoduchších foriem 
života a využíva ich na to, aby pomocou nich uskutočňoval plánované 
ciele. Teoretické ciele majú na zreteli rozvoj vedomostí, ďalšie sú 
zacielené na uskutočňovanie praktických úloh. Sú to ciele praktické, 
ekonomického rázu, no dôležitú úlohu zohrávajú aj terapeutické plány. 
Motívom terapeutických plánov je odhaľovanie negatívnych mutácii 
génov, vznikajúcich v životnom prostredí, ako aj vzniknutých pod 
vplyvom človeka (napr. zamorenie životného prostredia).  

Pre mnohých kresťanov sú veľkou výzvou otázky, ktoré so sebou 
prináša technický pokrok. V stále viac sekularizovanom svete strácajú 
kresťanské hodnoty význam, preto cirkev dnes má veľmi vážnu úlohu, 
priniesť do povedomia spoločnosti etické zásady, ktoré budú založené na 
správnom chápaní obrazu človeka a ponúknu akýsi „duchovný kompas“ 
pre riešenie problémov, ktoré so sebou génové technológie prinášajú. 
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Genetické zásahy tvoria široké spektrum najrozmanitejších techník, ktoré sa definujú 

všeobecným termínom génové technológie (inžinierstvo). Veľké úspechy a ešte 

ďalekosiahlejšie perspektívy rozvoja manipulačných techník boli príčinou vzniku teoreticko – 

praktickej disciplíny eugeniky1. Kladie si za úlohu zdokonaľovať ľudský druh2.  

Génové technológie (génové inžinierstvo) budú v najbližších desaťročiach určite 

najdôležitejšími technológiami. Pre mnohých kresťanov sú veľkou výzvou otázky, ktoré so 

sebou prináša technický pokrok. V stále viac sekularizovanom svete strácajú kresťanské 

hodnoty význam, preto cirkev má dnes veľmi vážnu úlohu, priniesť do povedomia spoločnosti 

etické zásady, ktoré budú založené na správnom chápaní obrazu človeka3 a ponúknu akýsi 

„duchovný kompas“ pre riešenie problémov, ktoré génové technológie so sebou prinášajú4. 

                                                 
1 Eugenika = vedná disciplína o využívaní genetických poznatkov na zlepšenie dedičných vlastností 
človeka; negatívna eugenika – má zásadne ráz terapie a jej cieľom je zlepšiť genofond ľudstva 
odstránením nežiadúcich génov; pozitívna eugenika – má utvoriť nové geneticko-spoločenské 
štruktúry. 

2 Porov. ŚLIPKO T., Hranice života, Bratislava 1998, s. 77. 
3 O tejto koncepcii osoby, teda o človeku, ktorý je stvorený ako obraz na podobu, pozri napr.: GRYZ K., 

Abyś stał się Bogiem, Kraków 1998, ss. 36-44. 
4 Porov. SPENGLER F.,  Bioetika: nová výzva pro církev a společnost;  in: Scripta Bioethica, roč. 3 (2003) č. 2-3, 

s. 6. 



Ktoré hľadiská sa majú brať za základ pri etickom posudzovaní génových technológií? 

Stále častejšie sa doporučuje považovať za rozhodujúce kritérium rešpektovanie ľudskej 

dôstojnosti5. 

 Ľudská dôstojnosť je v mnohých kultúrnych prostrediach prijímaná, ako základný princíp 

hodnotenia ľudských skutkov. Sama o sebe nepredkladá konkrétne normy jednania. Mravnosť 

každého skutku je totiž určovaná podľa charakteru stanoveného cieľa a použitých 

prostriedkov, podľa úmyslu a následkov. Skutok je dobrý vtedy, ak sú dobré jeho jednotlivé 

prvky6. 

Vyslovovať definitívne etické hodnotenia v odvetviach, ktoré sa rýchle vyvíjajú a menia, je 

možné len s veľkou opatrnosťou. To nepochybne platí i v oblasti génových technológií. Ide 

tu o: 

- génovú terapiu  

- akékoľvek ovplyvňovanie ľudského genómu 

- používanie kmeňových buniek 

- prenatálnu a preimplantačnú diagnostiku 

- klonovanie (reprodukčné, terapeutické)7. 

- umelé oplodnenie 

 

Gén 

Obsah termínu gén sa v posledných desaťročiach podstatne zmenil. Takzvaná 

Mendelovská genetika predpokladala, že v bunkách musia existovať nejaké štruktúry, ktoré sú 

nositeľmi genetických vlôh a pomenovali ich „gény“. 

      Koncom 19. storočia bolo zistené, že každá bunka8 obsahuje vo svojom jadre9 tyčinkovité 

alebo vláknité útvary – chromozómy10. Chromozómy boli prehlásené za nositeľov dedičných 

                                                 
5 Porov. ŠIPR K., Lidská důstojnost a genetické inženýrství;  in: Scripta Bioethica, roč. 3 (2003) č. 2-3, s. 4. 
6 Porov. REITER J., Genový výzkum a bioetika;  in: Scripta Bioethica, roč. 3 (2003) č. 2-3, ss. 7-8. 
7 Porov. ŠIPR K., Lidská důstojnost a genetické inženýrství;  in: Scripta Bioethica, roč. 3 (2003) č. 2-3, s. 4. 
8 Bunka = je základnou stavebnou jednotkou všetkých živých organizmov. Je to najmenšia funkčná jednotka 

organizmu, ktorá sa podieľa na stavbe tkanív. Medzi jej súčasťami je rovnovážny, ale dynamický vzťah, 
prejavujúci sa navonok základnými životnými procesmi: látkovou premenou, rastom, rozmnožovaním a 
dráždivosťou. Skladá sa z troch hlavných zložiek: bunková blana, cytoplazma, jadro bunky. 



informácií hlavne vtedy, keď sa podarilo dokázať, že sa skladajú z mnohých hmotných častíc. 

Týmto časticiam sa začalo hovoriť „gény“.    

Až po objavení štruktúry a mechanizmu nukleových kyselín (po roku 1953), bolo možné 

upresniť: „Gény sú jednotlivé molekuly11 deoxiribonukleovej kyseliny (DNA)12, poprípade jej 

dielčie úseky“13.  

Tak ako písmo pozostáva z určitého počtu písmen (abeceda), aj gén má svoje „písmená“, 

ktorými sú chemické zlúčeniny – nukleotidy (Adenín, Guanín, Cytozín, Thymin). Vytvárajú 

takzvanú AGeCeTu života.  

Táto „ageceta“ je v prírode univerzálna, pretože sa podľa nej tvoria bielkoviny, enzýmy, 

zabezpečuje sa vývoj a reprodukcia tak pre vírus, baktériu, živočícha, rastlinu, ako aj pre  

človeka14. 

Gén je akýmsi návodom na vytvorenie molekuly RNA15. Molekuly RNA potom riadia 

tvorbu molekúl bielkovín16. Všetky životné pochody v živých organizmoch sú 

sprostredkovávané enzýmami17– vysoko špecializovanými bielkovinami. 

Každá bunka obsahuje párový počet chromozómov (jeden od otca, druhý od matky), 
a teda skoro každý gén (s výnimkou tých, ktoré sú obsiahnuté v chromozómoch určujúcich 
pohlavie) je k dispozícii v dvoch jednotkách. Pri vývoji každej pohlavnej bunky sa obsah 
všetkých chromozómov premiešava. Takto vzniká vždy nová kombinácia – po spojení 

                                                                                                                                                         

9 Jadro bunky  = nachádza sa spravidla uprostred bunky  alebo mierne excentricky. V bunke je 
obyčajne jedno jadro, ale napríklad ve ľké bunky obsahujú viac jadier. Bunkové jadro 
obsahuje deoxyribonukleové kyseliny  a zásadité bielkoviny . Má dve základné funkcie: 
prenáša dedičné informácie  a odohrávajú sa v ňom niektoré chemické procesy . 

10 Chromozóm = je štrukturálny útvar bunkového jadra pozorovateľný pri bunkovom delení, na ktorom 
sú lineárne usporiadané génové lokusy v konštantnom poradí. Človek má v somatických bunkách 
diploidný počet 23 . 2 = 46 chromozómov. 

11 Molekula = najmenšia častica látky schopná samostatne existovať a zachovať si všetky 
základné chemické vlastnosti danej látky. Molekuly niekedy obsahujú stá až tisíce atómov ( 
makromolekuly polymérov a bielkovín). Molekula vzniká spojením atómov chemickými 
väzbami. 

12 Deoxyribonukleová kyselina (DNA) = je makromolekulová zlúčenina v chromozómoch špirály. 
Predstavuje súbor génov, ktoré určujú genotyp jedinca; jej úlohou je uchovávať a odovzdávať 
genetickú informáciu. Nazýva sa aj dedičným základom, lebo po celej svojej dĺžke má rozmiestnené 
šifry, nazývané gény, ktoré sú potrebné na vývin konkrétnych znakov organizmu. Komplexne 
chápaný súbor týchto faktorov dedičnosti sa označuje termínom genóm. 

13 Porov. HACH P., Genový výzkum a biotechnika: současný stav výzkumu a jeho praktického využití 
z perspektivy biologie a medicíny;  in: Scripta Bioethica, roč. 3 (2003) č. 2-3, s. 19. 

14 Porov. ŠIMÚTH J., Analýza ľudského genómu otvára postgenómovú etapu biologického výskumu; in: 
Kresťanstvo & biológia, Trnava 2001, ss. 98-99. 

15 Ribonukleová kyselina (RNA) = je nukleová kyselina, ktorá sa utvára na podklade DNA. 
16 Bielkoviny =  sú vysokomolekulové látky zložené z aminokyselín, tvoriace podstatu živých 

organizmov. Patria k organickým látkam spolutvoriacim bioplazmu.  
17 Enzým = je zložitá chemická látka koloidnej bielkovinovej povahy, ktorá spôsobuje alebo urýchľuje 

biochemické procesy. 



pohlavných buniek prakticky neopakovateľná mozaika. Preto je každý jedinec 
neopakovateľným originálom. 
 

Génové choroby – príčiny 

Postup pri dozrievaní pohlavných buniek, kedy sa obsah chromozómov premiešava, 

nemusí byť vo všetkých prípadoch dokonalý. Napr. úseky chromozómov sa môžu ocitnúť na 

nesprávnych miestach, alebo chýbajú, alebo je ich naviac a pod.  

Pokiaľ tieto odchýlky nie sú príliš podstatné, môžu byť opravené vnútornými opravnými 

mechanizmami, ktoré v bunkách existujú. Prejaví sa to tak, že defektná bunka odumrie a vo 

väčšine prípadov je nahradená novou kvalitnou bunkou. 

Ak postihne takýto defekt vyvíjajúcu sa pohlavnú bunku (spermiu, alebo vajíčko), prejaví 

sa to obvykle ako chromozomová alebo genová choroba, či odchýlka. Niektoré z týchto 

chorôb sú známe (napr. Downov syndrom, rozštepové vady a pod.), iné sa postupne objavujú. 

Najzávažnejšie poruchy v prepise chromozómov sú obvykle odstránené hneď na začiatku 

vývoja ako života neschopné. Už dávno sa podarilo dokázať, že značná časť oplodnených 

vajíčok sa vôbec nezahniezdi v maternici, ale opúšťa materský organizmus (väčšinová príčina 

meškajúcej menštruácie)18.  

  

Génová terapia        

Génová terapia, ktorá sa vykonáva na pacientových telových bunkách nie je spojená so 

žiadnymi novými etickými problémami. Z etického hľadiska je prípustná taká liečba, pri 

ktorej bude zachovaný priaznivý pomer  medzi očakávaným výsledkom a predpokladaným 

rizikom. Samozrejme, že sa vždy požaduje súhlas  pacienta. 

Iná je situácia keď sa zákroky uskutočňujú na zárodočných bunkách alebo na 

bunkách embrya v najrannejšom štádiu jeho vývoja. Z etického hľadiska sú tu viaceré 

dôvody proti: 

- zatiaľ nevieme, aké následky by mal zásah do spoločného ľudského genofondu, 

pre ďalšie generácie 

- nedokonalosť doposiaľ vyvinutých metód 

- riziko zneužitia pre selekciu a eugenické ciele. 

 

                                                 
18 Porov. HACH P., Genový výzkum a biotechnika: současný stav výzkumu a jeho praktického využití 

z perspektivy biologie a medicíny;  in: Scripta Bioethica, roč. 3 (2003) č. 2-3, ss. 20-21. 



Genóm19 

V júni roku 2002 bolo prezentované, že ľudský genóm je z 97% poznaný. Dekódovanie  

ľudského genómu ale neznamená „dekódovanie“ človeka. Antropologicky platí, že človek je 

viac ako zhluk jeho génov20.  

Dekódovanie  ľudského genómu – teda základný popis štruktúry všetkých molekúl DNA, 

ktoré sú v každej ľudskej bunke – je iba jedným z nutných krokov k porozumeniu štruktúry 

a funkcie celého súboru informácii, ktoré sú obsiahnuté v molekulách DNA. Nedá sa ale 

z toho odvodiť, že by už bolo možné prisúdiť každému génu jeho konkrétny obsah a funkčný 

význam v súbore životných pochodov. U niektorých génov to vieme, u väčšiny však nie21.   

 

Exkurz: Božská pravda o človeku 

       „Osoba je vždy jedinečná - neopakovateľná“- píše Lossky22. Osoba má čosi, čo je v nej 

neopakovateľné a neprenosné, svoju individualitu. V konečnom a najplnšom rozmere sa 

človek stáva osobou v stretnutí sa s Božskou osobou. „Osoba existuje jedine v Bohu a jedine 

Boh personalizuje, stavia čelom k pravde, každú ľudskú osobu“23. Osoba je povinná zjednotiť 

v sebe všetky schopnosti človeka a určiť im smer svojej existencie, ktorým je zjednotenie 

s Kristom. Byť osobou teda znamená nájsť vo Vtelení skutočný význam svojho človečenstva. 

Toto je základná úloha, ktorej vyjadrenie urobil sv. Pavol keď napísal: „Deti moje, znovu vás 

v bolestiach rodím, kým vo vás nebude stvárnený Kristus.“ (Gal 4, 19) 

 

Človek – obrazom Boha 
Nezvyčajný charakter ľudského bytia sa podával v starovekej filozofii vo výraze 

mikrokozmosu. Človek je veľký lebo v sebe odzrkadľuje veľkosť a dokonalosť kozmu. 
Otcovia sa často odvolávali na toto tvrdenie ale tiež ho obohatili o nový význam, 
pochádzajúci z biblického učenia o Božom obraze a podobe. V človeku je obraz a podoba 
kozmu ale zároveň - ako hovorí sv. Gregor Nysský - človek sa nestotožňuje s muchami alebo 
myšami.  

Hodnota človeka nevyplýva z jeho podoby k svetu ale z možnosti účasti na Božej 
dokonalosti vďaka Jeho obrazu a podobe, ktoré v sebe nosí. Človek je osobitným 
(individuálnym) bytím, podobne ako Boh a to nie len povahou. To je prvé pozorovanie a 
následok stvorenia na Boží obraz. Človek je osobou a vďaka svojej individualite človek 
nemusí popisovať svoje postavenie vo vzťahu ku kozmu ale naopak, práve kozmos nadobúda 
hodnotu keďže sa oddáva službe človeku, ktorý dáva svetu zmysel. Človek predstavuje preto 
pre svet nádej, ale môže byť tiež preň hrozbou ak vyberie nesprávny smer svojho rozvoja. 

                                                 
19 Genóm  = súbor všetkých génov jedinca. 
20 Porov. REITER J., Genový výzkum a bioetika;  in: Scripta Bioethica, roč. 3 (2003) č. 2-3, ss. 8-9. 
21 Porov. HACH P., Genový výzkum a biotechnika: současný stav výzkumu a jeho praktického využití   

z perspektivy biologie a medicíny;  in: Scripta Bioethica, roč. 3 (2003) č. 2-3, s. 20. 
22 Porov. LOSSKY V., Orthodox theology. An Introduction, Crestwood 1989, s. 42. 
23 Porov. EVDOKIMOV P., Poznanie Boga w Kościele wschodnim, Kraków 1996, s. 28. 
 
 



Východná antropológia, hovoriac o dynamizme samorealizácie, popisuje človeka ako 
„dieťa bohatstva a chudoby, pričom ten chudobný v ňom smeruje k tomu, čo je bohaté“. 
Tento výraz popisuje človeku vrodenú schopnosť a zároveň potrebu prekračovať samého 
seba, smerovať v smere čohosi, čo je vo vzťahu k nemu transcendentné.  

Táto tendencia by bola nezrozumiteľná a v určitom zmysle patologická, keby 

v samotnom človeku neexistovalo niečo, čo mu umožňuje živiť nádej na dokonalejšie než 

bežné plnenie. Tým niečím je vlastne Boží obraz, ktorý podľa vyjadrenia sv. Gregora 

Nysského, je „ tvárou Boha, vyjadrenou v rysoch človeka“24 a preto môže predstavovať Božiu 

zásadu, ktorá je prvotnou príčinou prebožstvenia. Z tohoto ohľadu človek cíti vnútorné 

napätie medzi tým, čím po Adamovom hriechu vyzerá že je a tým, čím je v svojej podstate. 

Akú veľkú úlohu hrá vo východnej teológii ponímanie Božieho obrazu ukazuje práve tento 

výraz. Ak hovoríme o tomto existencionálnom napätí v západnej teológii, potom 

poukazujeme na to že ide o napätie medzi tým, čím človek je a tým čím by mal byť. Pre 

východnú teológiu to, čím má človek byť, sa stotožňuje s odhalením vlastnej individuality 

(skutočnej prirodzenosti), ktorá je naznačená obrazom a podobou Boha. 

V učení otcov môžeme nájsť rôzne interpretácie kategórie obrazu a podoby. Sv. Atanáz 
zvýrazňuje ontologický aspekt obrazu ako účasti v Božskosti, v analogickej miere ako 
stvorenie aj prirodzenosť je účasťou v existencii Boha.  

Sv. Gregor Neocézarejský hovorí o eschatologickom aspekte obrazu: „Ako zemská 

individualita som spojený  s dočasným životom ale keďže som tiež časťou Božskosti, nosím 

v lone tiež túžbu budúceho života“25. To budúce žitie nesmie byť chápané iba v zmysle 

splnenej eschatológie, ale v zmysle eschatológie Kráľovstva, ktorá sa začína spolu  s milosťou 

(už, ale ešte nie). V takomto ponímaní Boží obraz znamená počiatočný charizmatický stav, 

ktorý je charakteristický nezničiteľnou prítomnosťou milosti, neoddeliteľnej od ľudskej 

prirodzenosti, vyplývajúcej zo samotného aktu stvorenia. Následkom toho človek, ako každé 

stvorenie, nie len že podlieha morálnemu zákonu, vyplývajúcemu z Božej vôle ale patrí tiež 

k rovnakému Božiemu pokoleniu, o ktorom hovorí Sväté písmo: „ ...sme teda Božím 

pokolením…“ (Sk 17, 19). 

Následne sv. Gregor Nysský vidí v Božom obraze dôkaz, že človek je priateľom Boha, 

keďže môže poznávať a milovať podobne ako Boh. Človek poznávajúc a nazývajúc veci má 

schopnosť akoby kozmického slova, podobného Božiemu slovu, v ktorom sa všetko stalo. 

Boží Logos stvoril svet. Človek-slovo dáva mená stvorenej skutočnosti, čím vykonáva akoby 

druhé stvorenie, aj keď v tomto prípade v intencionálnom rozmere. Predovšetkým sa zasa 

Boží obraz vyjadruje v možnosti samourčenia a vykonávania slobodného výberu a skrze to 

                                                 
24 Porov. ŚW. GREGORZ Z NYSSY, In Ps, c. 4; PG 44, 446 BC. 
25  Porov. ŚW. GREGORZ Z NAZJANU, Poemata dogmatica, 8; PG 37, 452. 



rozhoduje o harmónii sveta. Táto analógia je tak jasná, že P. Evdokimov neváha napísať: 

„Medzi Bohom a prebožstveným človekom Kráľovstva je iba ten rozdiel, že Boh nie je 

stvorený, kým človek existuje vďaka stvoreniu“26. A takto Boží obraz je akousi účasťou 

na Božej prirodzenosti. Pamätáme zároveň na slová sv. Petra, keď hovorí o účasti na Božej 

prirodzenosti ako synonyme milosti: „Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, 

aby ste sa skrze ne stali účastnými na božskej prirodzenosti a unikli porušeniu, ktoré je vo 

svete pre žiadostivosť“ (2Pt 1, 4). 

Stvorený človek nosí v sebe obraz Boha, ale až narodený Boh prináša so sebou pravdivý 

obraz človeka. Kristus ukázal podľa akého plánu bol stvorený človek. V historickom rozmere 

spásy najprv bol stvorený človek ale v teologickom ponímaní vlastne Vtelenie nastalo ešte 

pred stvorením človeka, čiže vlastne jeho stvorenie malo vzor v  Kristovi. Zaujímavé, že pre 

východnú teológiu sa tiež telo človeka zúčastňuje na danej podobe, keďže bez nej by sa 

človek nemohol podobať vtelenému Bohu. Z tohoto pohľadu východná teológia pripisovala 

väčšiu hodnotu človeku ako anjelom, ktorý nevlastnili telo. Máme tu zaujímavú úvahu nad 

teológiou ľudského tela. 

Je potrebné na tomto mieste uviesť, že východná teológia tiež vykazuje určitú dilemu 

s ohľadom na telo. Z jednej strany je sídlom závisti a preto aj zdrojom hriechu, na strane 

druhej je svätyňou Svätého Ducha. Prvý pohľad inšpiruje askétov v ich boji s telom a jeho 

žiadostivosťou27. Druhé smeruje k odhaľovaniu autonómnej hodnoty v tele ako zdroja 

prebožstvenia matérie. Toto anjel nedokáže. „Anjel je «spätným svetlom», čistým odrazom, 

vyslancom a sluhom duchovných hodnôt. Jedine človeku, obrazu Stvoriteľa, je dané spájať 

svojimi hodnotami matériu tohoto sveta, tvoriť jej svätosť a byť jej zdrojom. Človek 

neodzrkadľuje svetlo ale sám sa stáva svetlom, duchovnou hodnotou a preto mu anjeli 

slúžia“28. Každá činnosť prebožstveného človeka má svoj duchovný rozmer v tom význame, 

že je prípravou nového neba a novej zeme a preto má nenahraditeľný význam vo vesmíre. 

V tomto kontexte veľmi zaujímavo znie vyznanie blahoslavenej sestry Faustýny: „Keby anjeli 

mohli závidieť, závideli by nám dve veci: prvá - sväté prijímanie a druhá - utrpenie“29. Obe 

tieto skúsenosti sú možné iba vďaka existencii tela. 

 

Význam Božej podoby 

                                                 
26 Porov. EVDOKIMOV P., Prawosławie..., Warszawa 1986, s. 103. 
27 Porov. ŠPIDLÍK T. – GARGANO I., Duchowość Ojców greckich i wschodnich, Kraków 1997, ss. 76-79. 
28 Porov. EVDOKIMOV P., Prawosławie..., Warszawa 1986, s. 1055. 
29 Porov. SIOSTRA FAUSTYNA KOWALSKA, Dzienniczek, 1804, Kraków 1981. 
30 Porov. MORALES J., El misterio de la creación, Pamplona 1994, ss. 213-215. 



Vieme, že text knihy Genezis, ktorý hovorí o Božom obraze hovorí tiež o podobe: „Nato 

Boh povedal: «Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby!»... A stvoril Boh človeka 

na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril“ (Gn 1, 26-27).  

Toto dvojité vyjadrenie „obraz-podoba“ provokovalo diskusiu medzi teológmi, o jeho 

význame. Či ide len o literárny spôsob, často prítomný v Biblii, alebo či sa za tým skrýva 

nejaká nová pravda30.  

Už v patristickom období je možné si všimnúť rozdelenie na obraz (eikon-imago) , 

popisujúci poriadok prirodzenosti a podobu (homoiosis-similitudo), vzťahujúcu sa 

k nadprirodzenému rozmeru človeka. K tomuto učeniu sa odvoláva východná teológia. 

Vo svojej prirodzenosti, predovšetkým v duši, je človek obrazom Boha, a je podobný Bohu 

z moci nadprirodzenej účasti na Božom živote. „Ontológia bytí, stvorených na Boží obraz činí 

ich ako Božie pokolenie otvorenými voči úlohe, ktorú majú vykonať: stať sa skutočne 

svätými, dokonalými, bohmi vďaka milosti, účastníkmi podmienok Božieho života: 

nesmrteľného, integrálneho a čistého. Obraz ako objektívny základ dynamickej štruktúry 

človeka sa dožaduje podoby, ktorá by bola subjektívna a teda osobná. Stvorenie na Boží obraz 

teda vedie k rozkvetu – „existencie na Boží obraz“31. Človek teda nebol stvorený len ako 

obraz a podoba ale ako obraz na podobu32. 

Aj keď po prvotnom hriechu zostal Boží obraz nenarušený, jednak sa presunul do 
„ontologického mlčania“, to znamená že bol zbavený toho vnútorného dynamizmu, ktorý by 
mu umožnil preformovať sa na podobu. S ohľadom na stratenú podobu človek je – vracajúc 
sa k predchádzajúcemu porovnaniu s anjelmi – nižšie. „V našom bytí, formovanom na Boží 
obraz je človek nad anjelmi, ale v podobe je nižšie, pretože je nestály. Po úpadku sme 
odmietli podobu ale nestratili sme obraz“33. 

Kristus skrze svoju milosť nielenže obnovuje hriechom zatemnený obraz ale dáva 
človeku skutočný prostriedok na realizáciu podoby. Vo východnej tradícii sviatosť svätého 
krstu obnovuje Boží obraz, kým myropomazanie iniciuje proces budovania podoby, ktoré sa 
odohráva vo Svätom Duchu. Preto sa tiež obidve sviatosti udeľujú naraz. 

 Vtedy človek začína byť tým, kým v svojej podstate je a odohráva sa to cez pôsobenie 

Svätého Ducha. Duch pochádza od Boha ale súčasne „vstupuje do štruktúry samotného 

človeka. Následkom toho patrí k jeho «prirodzenosti» a stáva sa prvou morálnou zásadou. 

V súlade s prirodzenosťou (kata phýsin) je pre človeka všetkým, čo predstavuje jeho skutočné 

dobro: láska, viera, čnosti, kontemplácia. (…) A naopak všetka zlosť, hriech, zlé myšlienky, 

                                                 
 
31 Porov. EVDOKIMOV P., Prawosławie..., Warszawa 1986, s. 108. 
32 Porov. RASZKOWSKI J.B., Protojerej Aleksander Mień: sylwetka intelektualna, w: „Ethos“ 30-31 

(1995) 156. 
33 GREGORZ PALAMAS, PG 40, 1148 B. 
34 Porov. HAUSHERR I., Philautie, w: „Orientalia Christiana Analecta“ 137, Roma 1952, s. 134. 
 



(…) sú proti prirodzenosti (para phýsin)“34. Pretože prirodzenosť, vyjadrená v Božom obraze, 

je pre človeka zdrojom všetkého dobra. Zásadnú úlohu v tomto procese hrá Božia milosť, ale 

človek nie je len pasívnym odberateľom ale aj aktívnym spolupracovníkom predovšetkým 

ako subjekt Božieho obrazu, ktorý v ňom je a ktorým je. Táto spolupráca je popisovaná 

výrazom synergizmus (súčinnosť, spolupôsobenie).  

Teológiu Božieho obrazu a v tom dvojitom výraze obrazu-podoby, môžeme nájsť 
v určitej miere v kulte ikony. Ikona nie je nikdy písaná zo všetkými detailmi, je skôr náčrtom, 
v svojej umeleckej podstate polotovarom. Odhaľuje mystérium Boha, ale zároveň vyžaduje 
osobitné zaangažovanie a odpoveď. Podobne každý, kto kontempluje ikonu musí zistiť, že on 
sám je obrazom Boha, ktorý sa dožaduje naplnenia na ceste smerovania k podobe podľa 
individuálneho povolania, skrze ktoré Boh vyznačí každému jeho osobnú cestu k svätosti. 
Týmto spôsobom človek svojim vlastným životom dokončí písanie ikony. Voči ikone 
nemôžeme zostať ľahostajnými, oná uvoľňuje potrebu smerovania v svätosti, tak ako sa Boží 
obraz dožaduje naplnenia v Božej podobe35.  

 

Kmeňové bunky 

Pod termínom kmeňové bunky rozumieme nedozreté (nešpecifikované) bunky, ktoré sa 

môžu neobmedzene rozmnožovať a sú k dispozícii pre vytváranie špecifických typov buniek. 

Kmeňové bunky v súčasnosti patria k najžiadanejším „surovinám“ biomedicínskeho 

výskumu. S ich pomocou by sa mali v budúcnosti objasniť príčiny vzniku chorôb. 

S kmeňovými bunkami sa spája nádej na: vytváranie kožných buniek – liečba popálenín; 

implantácia buniek, dodávajúca diabetikom inzulín; tvorba buniek na liečbu Alzheimerovej 

i Parkinsonovej choroby; pestovanie buniek na tvorbu orgánov pre transplantácie. 

Etické problémy nie sú spojené s terapeutickými snahami, ale so spôsobom získavania 

kmeňových buniek. Je možné ich získavať piatimi technológiami: 

 
1. Kmeňové bunky sa odoberajú z embryí, ktoré sa „zvýšili“ pri umelom oplodnení in-vitro 

(v skúmavke).  

V tomto prípade je to zásah do ich práva na život a do ich integrity. Je to previnenie proti  

ľudskej dôstojnosti. Embryo sa stáva prostriedkom výskumu alebo liečby. 

2. Kmeňové bunky sa získavajú klonovaním. Z neoplodneného vajíčka darkyne sa odstráni 

DNA. Inému človekovi sa odoberie somatická (telová) bunka a jadro tejto bunky sa vloží 

do vajíčka darkyne, ktoré je zbavené vlastného jadra. Zhruba po štyroch dňoch vzniká 

blastocysta, z ktorej sa potom odoberajú kmeňové bunky.  

                                                 
 
35 Porov. GRYZ K., Abyś stał się Bogiem, Kraków 1998, ss. 36-44. 



Samotné vytváranie ľudských zárodkov pre výskum je previnením proti ľudskej     

dôstojnosti. Ľudský život tu nie je chápaný ako cieľ, ale ako prostriedok pre naplnenie 

určitých záujmov. 

3. Kmeňové bunky sa získavajú z primordiálnych zárodočných buniek embrií umelo alebo 

spontánne potratených.  

 Eticky problematický je predovšetkým výskum na primordiálnych zárodočných bunkách 

z umelých (úmyselných) potratov, pretože už samotný potrat nemôžme schvaľovať. 

4. Kmeňové bunky sa získavajú z pupočnej šnúry novorodenca.  

5.  Kmeňové bunky sa získavajú z dospelých buniek (z buniek získaných od dospelých osôb). 

Tieto dva posledné postupy nie sú z etického hľadiska problematické36. 

 

Prenatálna a preimplantačná diagnostika 

Prenatálna diagnostika – je metóda, ktorou sa v priebehu tehotenstva zisťuje stav 

zárodku a plodu37. 

Preimplantačná diagnostika – je metóda na posúdenie stavu zárodku, ktorého počatie 

vzniklo mimo telo ženy (v skúmavke).  

Etický pohľad 

Od prenatálnej diagnostiky sa preimplantačná diagnostika kvalitatívne odlišuje:  

Cieľom prenatálnej diagnostiky nie je vždy len vyvolanie potratu, ak je plod geneticky 

postihnutý. Je motivovaná tiež snahou o zachovanie života. Využitie prenatálnej 

diagnostiky k selekcii je však kontroverzné a eticky vysoko pochybné. Podľa nemeckého 

moralistu Reitera je prenatálna diagnostika ako metóda, eticky neutrálna. 

Cieľom preimplantačnej diagnostiky je úplná selekcia ľudského života. Vedome tu 

dochádza k vytváraniu zárodkov, z ktorých sa majú pre ďalší vývin vybrať len tie 

najvhodnejšie.  

Zástancovia preimplantačnej diagnostiky poukazujú na to, že odmietnutím zárodku ešte 

pred implantáciou (vložením do rodidiel ženy) sa predchádza potratu, ku ktorému by 

                                                 
36 Porov. REITER J., Genový výzkum a bioetika;  in: Scripta Bioethica, roč. 3 (2003) č. 2-3, ss. 10-12.  
37 Usadením sa zygoty v maternici sa ukončil proces, ktorý sa v embryológii nazýva implantácia alebo 

nidácia. Implantáciou sa začína nová fáza vývinu, ktorý signalizuje nový termín embryo  (zárodok) . 
Po siedmich týždňoch vývinu sa zárodok mení na plod , ktorý spravidla po deviatich mesiacoch od 
začiatku tehotenstva prichádza na svet ako nový človek. Porov. T. ŚLIPKO, Hranice života, 
Bratislava 1998, s. 73. 

 



nepochybne neskôr došlo. Tento argument však upiera ľudskému životu v jeho 

najrannejšej vývojovej fáze akúkoľvek právnu a morálnu ochranu i dôstojnosť.  

Preimplantačná diagnostika v žiadnom prípade neslúži na liečebné účely, ale 

uskutočňuje sa s jednoznačným úmyslom zničiť zárodok, pokiaľ sa u neho zistí genetický 

defekt. Ide tu o určitú formu experimentovania s embryami, teda o „konzumný“ výskum 

embryí. Človek si tu nárokuje rozhodovať o tom, či druhý smie alebo nesmie žiť.  

Predstava o tom, že génové technológie umožnia laboratórne vytvoriť „perfektné“ 

dieťa, je iba fikciou. Nemôžme prehliadnuť skutočnosť, že sotva päť percent všetkých 

postihnutí je vrodený, a že i geneticky zdravé deti sa môžu vyvíjať úplne ináč, než by sme 

očakávali38. 

 

Klonovanie 

Pod termínom „klon“  rozumieme potomstvo jedného rodiča. Klon má rovnaký genóm 

(genetické informácie) ako rodič.  

Klonovanie prebieha približne takto: Najprv sa z bunky vajíčka odstráni jadro, a s ním 

i podstatná časť genetickej informácie.  

Z telesnej (=somatickej) bunky jedinca, ktorý má byť naklonovaný (nazveme ho darcom), 

sa izoluje jadro (obsahuje genetickú informáciu).  

Toto jadro sa vloží do vajíčka, z ktorého bolo pred tým pôvodné jadro odstránené. Takto 

vzniká embryo, ktoré je geneticky totožné s darcom. 

 Existujú dve možnosti ďalšieho vývoja takéhoto embrya: 

1. Embryo sa vloží do maternice budúcej matky a postupom času 

sa narodí jedinec geneticky (skoro) totožný s darcom. V tomto prípade hovoríme 

o reprodukčnom klonovaní. 

2. Embryo sa nechá vyvíjať v laboratórnych podmienkach a jeho 

bunky sa využijú v terapii, pri liečbe niektorých ochorení. V tomto prípade hovoríme 

o terapeutickom klonovaní39. 
 

Duchovný rozmer 

Ak by sme pripustili možnosť, že vznikne naklonovaný človek, tento by určite nebol 

úplným duplikátom svojho „darcu“. Medzi „originálom“ a „kópiou“ existuje určitý rozdiel, 

                                                 
38 Porov. RETHMANN A.P., Konečne perfektní díte? Preimplantační diagnostika v diskuzi; in: Scripta Bioethica, 

roč. 2 (2002) č. 4, ss.  15–18. 
39  Porov. ŠIPR K., Reprodukční a terapeutické klonování; in: Scripta Bioethica, roč. 2 (2002) č. 4, ss. 18 –19. 
 



nakoľko nie všetky molekuly DNA pochádzajú z vloženého jadra. Časť z nich má svoj pôvod 

v bunkových súčastiach, ktoré pochádzajú z vajíčka40. Nepochybne by bola individualita takto 

vzniknutého jedinca zachovaná asi tak, ako je to v prípade jednovaječných dvojičiek41. 

Ako by to bolo s dušou naklonovaného človeka? Nesmrteľná duša, ktorá je vlastná 

každému človekovi, je stvorená Bohom a nemôže byť vytvorená ľudskými rodičmi. Ak by 

naklonovaním  bola umelo skonštruovaná zygota, Boh by ju oživil nesmrteľnou dušou tak 

isto, ako zygotu, ktorá vznikne spojením vajíčka a spermie42. 

 

Etické hodnotenie 

- Klonovanie predstavuje radikálnu manipuláciu s bytostným rozmerom človeka od jeho 

vzniku, s jeho biologickou a duchovnou individualitou. 

- Žena by bola redukovaná na produkciu vajíčok a poskytnutie maternice. 

- Klonovaním človeka by sa poprevracali základné ľudské vzťahy – synovstvo, pokrvné 

príbuzenstvo, rodičovstvo. 

- Klonovanie odopiera ľudskú dôstojnosť osobe ktorá je klonovaná a odporuje tiež 

dôstojnosti plodenia. 

- Niektorí jedinci by mali totálnu prevahu nad inými; vznikol by selektívny koncept 

človeka – hodnota muža a ženy by nezáležala na osobnej jedinečnosti, ale na 

biologickej kvalite. 

- Klonovanie by znížilo dôstojnosť klonovanej osoby, lebo tá by vstúpila do života ako 

kópia (i keď len biologická). 

- Bola by ohrozená psychická identita človeka, a to skutočnou alebo možnou 

prítomnosťou „dvojníka“43. 

- Proti reprodukčnému klonovaniu tiež hovorí toto: „Patrí k základnej rovnosti všetkých 

ľudí, že k spojovaniu genetickej výbavy dochádza náhodne. V bežnom jazyku sa hovorí 

o osude, no pre veriaceho človeka je to prejav Božej vôle a lásky.“ 

                                                 
40 Porov. HACH P., Genový výzkum a biotechnika: současný stav výzkumu a jeho praktického využití 

z perspektivy biologie a medicíny;  in: Scripta Bioethica, roč. 3 (2003) č. 2-3, s. 29. 
41 U živočíchov je tvorba spontánnych klonov prakticky nemožná okrem jednej výnimky: Jednovaječné dvojičky 

– v tomto prípade vzniká z jedného oplodneného vajíčka viac nových jedincov (u človeka, podľa skúseností 
pôrodníkov, dva až päť). Takýto jedinci sú si mimoriadne podobní a majú skoro rovnaké (nie úplne rovnaké) 
biologické a imunologické vlastnosti. Tiež majú podobné psychické vlastnosti a nezriedka i podobné životné 
osudy. Porov. HACH P., Genový výzkum a biotechnika: současný stav výzkumu a jeho praktického využití 
z perspektivy biologie a medicíny;  in: Scripta Bioethica, roč. 3 (2003) č. 2-3, s. 28. 

42 Porov. SVOBODA A., Klonování – biologický a etický pohled ;  in: Scripta Bioethica, roč. 1 (2001) č. 2, s. 6. 
43 Porov. SVOBODA A., Klonování – biologický a etický pohled ;  in: Scripta Bioethica, roč. 1 (2001) č. 2, ss. 6-7. 



- Klonovaný človek vzniká s určitým zámerom. Stáva sa prostriedkom k dosiahnutiu 

cieľa (napríklad: má byť kópiou niektorého človeka; ako zdroj náhradných dielov pre 

darcovstvo orgánov pri transplantácii)44.  

- Na klony (terapeutické klonovanie) sa tiež pozerá, ako na ideálnych darcov 

kmeňových buniek, ktorými by sa mohli nahradiť opotrebované alebo choré bunky. 

Nedá sa však prehliadnuť, že keby sa ľudský klon ponechal v maternici, mohol by sa 

vyvinúť ľudský jedinec. Odber buniek z klonu by znamenal likvidáciu ľudského 

zárodku, bolo by to totožné s potratom45. 

 

Pápež Ján Pavol II. sa vyslovil proti legalizácii sporných techník 

umelého rozmnožovania. K talianskemu „Dňu života“ pápež povedal, že 

odmieta klonovanie ľudí a žiada novú kultúru života, ktorá háji 

dôstojnosť jednotlivca od jeho počatia46.  

 

Umelé oplodnenie 

Z bioetického hľadiska majú osobitný význam pokusy s rozmnožovacími bunkami in 

vitro , teda mimo živého organizmu v skúmavke. Toto môžeme definovať, ako prokreačné 

manipulácie. Ak sa oplodnená zygota in vitro vštepuje do tela ženy, ide o umelé mimotelové 

oplodnenie. Keď sa oplodnenie uskutoční zavedením mužskej spermie do ženských 

pohlavných orgánov, nazýva sa to umelá inseminácia alebo umelé oplodnenie47.  

Umelé oplodnenie: 

V nevlastnom slova zmysle je umelé oplodnenie dovolené. Spočíva v tom, že sa 

používajú určité mechanické a chemické prostriedky na to, aby sa pohlavný styk stal 

možným, či plodným. Je dovolené použitie liekov, ktoré zvýšia plodnosť, či nástroje 

k predĺženiu pohlavného údu, aby semeno ľahšie vniklo do tela matky. 

Vo vlastnom slova zmysle umelé oplodnenie spočíva v tom, že semeno muža sa 

dopraví do organizmu ženy bez sexuálneho styku (mravne neprípustné).  

Heterológne umelé oplodnenie – je umelé oplodnenie semenom iného muža 

(cudzieho darcu). 

                                                 
44  Porov. REITER J., Genový výzkum a bioetika;  in: Scripta Bioethica, roč. 3 (2003) č. 2-3, s. 13.  
45 Porov. HACH P., Genový výzkum a biotechnika: současný stav výzkumu a jeho praktického využití 
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46 Porov. KP/TK KBS, Ján Pavol II. proti klonovaniu a umelému oplodneniu; In: Život Cirkvi, ročník 6 

(1999) č. 8, s. 1.  
47 Porov. ŚLIPKO T., Hranice života, Bratislava 1998, s. 76. 



Homológne umelé oplodnenie - je umelé oplodnenie semenom vlastného manžela.  

 

Cirkev umelé oplodnenie neprijíma, nakoľko je morálne neprijateľné. 

Čo sa týka heterológneho oplodnenia porušuje prirodzený poriadok, narušuje jednotu 

rodiny, pretože oddeľuje rodičovstvo a manželské spojenie.   

Homológne oplodnenie je tiež nedovolené, nakoľko sa semeno získava nedovoleným 

spôsobom – masturbácia, prerušovaná súlož a pod. Aj keby bolo semeno získané legitímne 

(napr. z nočnej polúcie), jedná sa o nedovolený spôsob plodenia (chýba prirodzený 

manželský akt).  

Splodenie nového života a spôsob tohto splodenia sa riadi prirodzenými zákonmi, má 

sa to udiať v manželstve, a to úkonom špecificky manželským, ktorý je per se plodivým 

a je vyjadrením lásky.  

Pri umelom oplodnení dochádza k neprirodzenému oddeleniu biologickej stránky od 

stránky personálnej.  

 

Vyššie povedané platí i o oplodnení v skúmavke (in vitro). Spočíva v tom, že vajíčko 

ženy, ktoré je vybraté z jej tela sa oplodní v skúmavke spermiou muža, a potom už 

oplodnené sa vráti do tela matky. Dochádza tým k experimentovaniu s ľudským životom, 

vznikajú nadbytočné embryá, ktoré sa potom usmrtia, alebo zneužívajú na rôzne pokusy. 

Tiež sa stáva, že vajíčko ženy sa oplodní semenom manžela a zasadí sa do tela inej 

ženy, ktorá namiesto manželky donosí a porodí dieťa (samozrejme nie zadarmo). V týchto 

prípadoch sa buď úplne vytráca vzťah matky k dieťaťu počas veľmi dôležitého obdobia 

jeho prenatálneho vývoja, alebo naopak „náhradná matka“ získa k dieťaťu skutočný citový 

vzťah, čo je zdrojom mnohých komplikácií a zranení v ľudskej i právnej oblasti.48 

 

Kardinál Jozef Ratzinger v rozhovore s nemeckým novinárom Petrom Seewaldom pre 

publikáciu Boh a svet povedal: „Keď ľudia začínajú brať zo «stromu života» a robia sa 

pánmi nad životom a smrťou, prekračujú poslednú hranicu“49.  

 

                                                 
48 Porov. BENEŠ A., Morální teologie, Praha 1994, ss. 196-197; porov. tiež TONDRA F., Morálna teológia 

II, Spišská Kapitula – Spišské Podhradie 1996, ss. 146-148. 
49 Porov. ŽÁKOVÁ K., O génových manipuláciách; in: Katolícke noviny, roč. 117 (2002) č. 7, s. 2. 
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