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ŠTATÚT ETICKEJ KOMISIE 

FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY 

V BRATISLAVE 

 SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI 

 

Na základe rozhodnutia dekanky Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici 

bola dňa 8. apríla 2014 na Fakulte zdravotníctva SZU zriadená Etická komisia Fakulty 

zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici. Pôsobnosť etickej komisie sa vzťahuje na 

pracoviská a katedry Fakulty zdravotníctva SZU, ktorých členovia budú organizovať, 

realizovať, resp. participovať na biomedicínskom výskume v oblasti zdravotníctva 

a realizovať vedeckovýskumnú činnosť v intenciách dlhodobého vedeckovýskumného 

programu univerzity a fakulty. 

Pôsobnosť Etickej komisie Fakulty zdravotníctva sa vzťahuje aj na študentov dennej 

i externej formy bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia, ktorí budú v rámci záverečných 

prác a Študentskej vedeckej odbornej činnosti realizovať výskum, resp. prieskum s účasťou 

ľudských subjektov, a to v tom prípade, ak v príslušných zariadeniach nebude možné posúdiť 

zameranie ich práce etickou komisiou z dôvodu toho, že neexistuje.    

  

 

Článok 1 

Poslanie a činnosť etickej komisie 

 

1. Etická komisia Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so 

sídlom v Banskej Bystrici (ďalej EK FZ SZU, resp. EK FZ) je nezávislým poradným 

orgánom dekana FZ SZU. Komisiu zriaďuje dekan fakulty. 

 

2. Poslanie a činnosť EK FZ je v intenciách poslania a činnosti EK SZU v Bratislave. 

 

3. Zasadnutia komisie sa riadia Rokovacím poriadkom EK FZ SZU.  

 

4. EK FZ SZU posudzuje výskumné projekty a štúdie realizované pracovníkmi a študentmi 

FZ SZU. Činnosť komisie je zameraná predovšetkým na posúdenie biomedicínskeho 

výskumu s účasťou ľudských subjektov, súvisiaceho s overovaním liečiv, diagnostických 

alebo terapeutických postupov. Jednou z činností komisie je aj posúdenie zamerania 

ŠVOČ a záverečných prác prezentujúcich výsledky výskumu, resp. prieskumu, ktorého 

objektom sú ľudské subjekty.   

 

5. EK FZ SZU poskytuje stanovisko k odbornej stránke výskumu a hodnotí predovšetkým 

etické aspekty jeho zamerania. Prioritnou úlohou je posúdiť opodstatnenosť výskumu, 

jeho ciele a možné riziká.  

V prípade použitia dotazníkovej výskumnej metódy nie je potrebné žiadať o súhlasné 

stanovisko EK FZ.  

 

7.  V kompetencii EK FZ je aj poskytovanie stanovísk k biomedicínskemu výskumu za 

účelom zverejnenia, resp. publikovania výsledkov v odborných periodikách, ak je 

publikovanie podmienené daným kritériom. 

 

8. Úlohou EK FZ SZU je poskytovať aj stanoviská k etickým problémom súvisiacim 

s interpersonálnymi vzťahmi na pracovisku a prispievať k adekvátnemu etickému 

diskurzu v akademickom prostredí. 



Článok 2 

Zloženie etickej komisie 

 

1. EK FZ SZU je zložená zo 7 členov – zamestnancov a študentov SZU a zástupcov 

zdravotníckych zariadení. Členovia EK za FZ SZU zastupujú jednotlivé katedry. Dekan 

nemôže byť členom EK FZ.   

 

2. Členov komisie vymenováva a odvoláva dekan fakulty. 

 

3. Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné. 

 

4. Členstvo v komisii je dobrovoľné a podmienené písomným súhlasom navrhovaného 

s menovaním  za člena komisie. 

 

5. Dekan menuje členov komisie na dobu 5 rokov. Po ukončení funkčného obdobia dekan 

posúdi činnosť člena EK FZ na ďalšie funkčné obdobie. 

 

6. Členstvo v komisii zaniká písomným vzdaním sa členstva v EK FZ SZU, odvolaním člena 

dekanom FZ, smrťou člena komisie. 

 

 

Článok 3 

Členovia etickej komisie 

 

1. EK FZ SZU riadi predsedníctvo zložené z predsedu, podpredsedu a tajomníka komisie. 

       

2. Členovia komisie si tajným hlasovaním volia predsedu, podpredsedu a tajomníka komisie 

na svojom prvom zasadaní. 

 

3. Predseda EK FZ SZU riadi činnosť EK  a zastupuje ju. 

 

4. V prípade neprítomnosti predsedu je komisia riadená jej podpredsedom. 

 

5. Tajomník vedie administratívu a vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí komisie. 

 

 

Článok 4 

Účinnosť Štatútu EK FZ SZU 
 

1. Zrušuje sa Štatút EK FZ SZU zo dňa 8. 4. 2014.  

 

2. Štatút EK FZ SZU nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým 

senátom FZ SZU a podpísaním dekanom Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej 

Bystrici. 

 

3. Všetky zmeny a doplnenia Štatútu EK FZ SZU podliehajú schváleniu v Akademickom 

senáte FZ SZU. 

 

      V Banskej Bystrici, dňa 24. 10. 2019.      

 



doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD., v. r.   

predsedníčka Etickej komisie 

Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave                                                                                                      

so sídlom v Banskej Bystrici 

 

 

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof., v. r.    

dekanka Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave 

so sídlom v Banskej Bystrici 

 

 

PhDr. Mgr.  Šárka Tomková, v. r.   

predsedníčka Akademického senátu  

Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave                                                                                                      

so sídlom v Banskej Bystrici 

 

 

                                                       

                

      

 

 

 

 

 


