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Š T A T Ú T 

Etickej komisie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

pre klinický výskum a klinické skúšanie liečiv a 

akýkoľvek iný druh biomedicínskeho výskumu 

 

 

Článok I. 

 

 

Poslanie a náplň činnosti Etickej komisie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine 

Etická komisia bola zriadená dňa 19. marca 2000 dekanom Jesseniovej lekárskej fakulty v 

Martine prof. MUDr. Jánom Dankom, CSc. (ďalej len „JLF UK“)  sa riadi zákonmi č. 

576/2004, 362/2011 a 433/2011 Z. z za účelom posúdenia etickej stránky klinického  skúšania 

liečiv a liečivých prípravkov. Je nezávislou etickou komisiou. 

 

1) Hlavnou úlohou etickej komisie je kolektívne posudzovanie projektov výskumných úloh. 

Projekty klinického alebo akéhokoľvek iného biomedicínskeho výskumu vypracovávajú 

zodpovední riešitelia, ktorými sú vysokoškolskí pracovníci a doktorandi JLF UK v Martine 

Univerzity Komenského v Bratislave.  

Projekty klinického alebo akéhokoľvek iného biomedicínskeho výskumu sa predkladajú 

najskôr na posúdenie etickej komisii a to na ňou určenom a pripravenom formulári.  

 

2) Etická komisia sa vyjadruje hlavne k cieľom a opodstatnenosti pripraveného klinického 

výskumu, klinického skúšania liečiv alebo akéhokoľvek iného biomedicínskeho výskumu. 

Dôsledne dbá na to, aby sa v štúdiách dodržiavali práva ľudských subjektov (pacientov alebo 

dobrovoľníkov).  

 

3) Etická komisia sa vyjadruje k využívaniu všetkých nových diagnostických a liečebných 

metód, ktoré sú spojené so zdravotnou starostlivosťou aj keď nemajú výskumný charakter. 

Dôsledne dbá, aby prínos prevyšoval riziko a diskomfort novej metódy s rešpektovaním vôle 

pacienta a jeho primeranou informovanosťou.  

 

4) Komisia pri posudzovaní žiadosti o stanovisko k etike biomedicínskeho výskumu alebo 

k žiadosti o stanovisko k zmene údajov v protokole prihliada najmä na : 

a) opodstatnenosť biomedicínskeho výskumu a jeho organizačné zabezpečenie, 

b) spôsob vyhodnotenia očakávaných prínosov a rizík uvedených v § 15a ods. 1 písm.a) 

zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov 

a odôvodnenie záverov, 

c) protokol alebo navrhovanú zmenu údajov v protokole, 

d) odbornú spôsobilosť skúšajúceho a jeho spolupracovníkov, 

e) súbor výsledkov a záverov farmaceutického skúšania a toxikologicko-farmakologického 

skúšania a doteraz vykonaného klinického skúšania skúšaného produktu alebo skúšaného 

lieku, ktoré sú dôležité pre klinické skúšanie tohto produktu alebo lieku na človeku , 

f) materiálne vybavenie a personálne zabezpečenie zdravotníckeho zariadenia, 

g) primeranosť a úplnosť poskytnutých písomných informácií účastníkovi a postupov na 

získanie informovaného súhlasu a na odôvodnenie výskumu na účastníkoch nespôsobilých 

dať svoj informovaný súhlas podľa špecifických obmedzení uvedených v § 15b a 15c cit. 

zákona, 

h) ustanovenia osobitného predpisu o odškodnení alebo náhrade pri odškodnení v prípade 

poškodenia zdravia alebo úmrtia zapríčineného klinickým skúšaním, 
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i) zmluvu o poistení zodpovednosti zdravotníckeho zariadenia za škodu, ktorá môže byť 

spôsobená účastníkovi, 

j) úhrnnú sumu, spôsob prípadnej dohody o odmeňovaní alebo o náhradách pre skúšajúcich a 

účastníkov a náležitosti každej predpokladanej zmluvy medzi zadávateľom a zdravotníckym 

zariadením, v ktorom sa nachádza pracovisko, 

k) spôsob náboru účastníkov, 

l) dokladovanie oprávnenosti vykonávať biomedicínsky výskum ( klinické skúšanie), 

m) multicentrické klinické skúšanie. 

 

5) Na multicentrické klinické skúšanie sa vyžaduje stanovisko k etike klinického skúšania 

alebo stanovisko k zmene údajov v protokole len jednej etickej komisie tzv. multicentrickej 

pre všetky pracoviská v Slovenskej republike, ktoré sa zúčastňujú na multicentrickom 

klinickom skúšaní. Stanovisko k etike klinického skúšania alebo stanovisko k zmene údajov v 

protokole vydá etická komisia, ktorú o stanovisko požiada zadávateľ, ktorý vo svojej žiadosti 

výslovne uvedie, že ide o multicentrické klinické skúšanie. Etická komisia musí pred vydaním 

svojho stanoviska k etike klinického skúšania alebo stanoviska k zmene údajov v protokole 

konzultovať obsah predmetného stanoviska s etickými komisiami všetkých pracovísk v 

Slovenskej republike, ktoré sa zúčastňujú na multicentrickom klinickom skúšaní, pričom si 

vyžiada pred vydaním svojho stanoviska ich dielčie stanovisko ako lokálnej etickej komisie. 

 

 

 

Článok  II. 

 

Podmienky členstva  komisie a zánik členstva 

Etickú komisiu na JLF UK v Martine  po vzájomnej dohode menuje a odvoláva dekan 

fakulty. 

Etická komisia na JLF UK v Martine pracuje v zložení: predseda, podpredseda a členovia 

komisie. Predseda etickej komisie ako aj členovia komisie sú osoby nezávislé od pokusného 

zariadenia, ktorého projekt pokusu sa hodnotí. Členstvo v komisii je dobrovoľné. 

  

Podmienky členstva v komisii a zánik členstva: 

l) Zdravotnícki pracovníci, a to aj z rôznych medicínskych odborov, odborov príslušných pre 

medicínsku etiku, zdravotnícku etiku a bioetiku, pracovníci iných profesií, ktorých odbornosť 

sa vyžaduje pre činnosť etickej komisie a osoby bez medicínskej (biomedicínskej) alebo 

zdravotníckej kvalifikácie. 

 

2) Počet členov etickej komisie bez odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania 

alebo v oblasti výskumu nesmie presiahnuť nadpolovičnú väčšinu všetkých členov etickej 

komisie. 

 

3) Podmienkou členstva v komisii je: 

a) bezúhonnosť, 

b) požadované vzdelanie, skúsenosti a požadovaná odborná prax pre prácu v komisii, 

c) písomný súhlas navrhovanej osoby s menovaním za člena komisie. 

 

4) Posúdenie etickej prijateľnosti biomedicínskeho výskumu sa musí zakladať na primeranej 

odbornosti a skúsenosti členov etickej komisie. Pri hodnotení vedeckých, právnych a etických 

aspektov plánovaného biomedicínskeho výskumu sa musí primerane zohľadniť vedecko-



4 
 

odborné hľadisko a hľadisko tých členov komisie, ktorí nemajú odbornú spôsobilosť na 

výkon zdravotníckeho povolania. 

 

5) Funkcia člena komisie je nezastupiteľná. 

 

6) Členstvo v komisii zaniká: 

b) písomným vzdaním sa členstva, 

c) odvolaním člena dekanom, 

d) smrťou člena. 

 

7) Komisia je zložená z : 

a) predsedu komisie 

b) podpredsedu 

c) členov 

 

8) Administratívu spracúva tajomník 

 

Článok  III. 

 

Predseda komisie 

1)Rokovanie komisie zvoláva predseda komisie podľa potreby, spravidla raz za dva mesiace, 

najmenej štyrikrát do roka. 

 

2)Predseda komisie plní tieto úlohy: 

a) zastupuje komisiu pred orgánmi štátnej správy a samosprávy a pred verejnosťou, 

b) zvoláva a vedie zasadnutia komisie, 

c) riadi činnosť komisie v období medzi jednotlivými jej zasadnutiami, 

d) v spolupráci s tajomníkom komisie pripravuje program zasadnutí komisie. 

 

Článok  IV. 

 

Podpredseda komisie 

Podpredseda zastupuje predsedu komisie v čase jeho neprítomnosti alebo v prípade, ak je 

predseda komisie vykonávateľom alebo spoluvykonávateľom konkrétneho biomedicínskeho 

výskumu. 

 

 

Článok  V. 

 

Tajomník komisie 

1) Tajomníka komisie do funkcie vymenúva dekan JLF UK v Martine na návrh predsedu 

komisie. Tajomník je zamestnancom JLF UK v Martine a nie je členom komisie. Tajomník je 

viazaný mlčanlivosťou podľa čl. 2 bod 6 písm. e) tohto štatútu. 

 

2) Tajomník plní najmä tieto úlohy: 

a) zúčastňuje sa na každom zasadnutí komisie, 

b) vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí komisie, 

c) vykonáva archiváciu dokumentov súvisiacich s činnosťou komisie v súlade s jej 

rokovacím poriadkom a príslušnými právnymi predpismi, 

d) na základe pokynov predsedu komisie vykonáva základné administratívne a niektoré 
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technické práce nevyhnutné pre činnosť komisie, 

e) zodpovedá za zabezpečenie ochrany a dôvernosti údajov, informácií a dokumentácie 

súvisiacich s činnosťou komisie. 

 

3) Funkčné obdobie tajomníka nie je časovo obmedzené. V prípade skončenia funkcie je 

tajomník povinný včas a zodpovedne odovzdať agendu, dokumentáciu a archív komisie 

novovymenovanému tajomníkovi v súčinnosti s predsedom komisie. 

 

 

Článok VI. 

 

Prizývanie expertov 

Komisia si môže pri riešení niektorých závažných odborných otázok v odôvodnených 

prípadoch prizvať odborníkov rôznych vedeckých disciplín. 

Zodpovednosť a vykazovanie činnosti komisie 

1) Predseda komisie zodpovedá za činnosť komisie dekanovi JLF UK v Martine. 

 

2) Predseda komisie pravidelne informuje dekana JLF UK v Martine o najdôležitejších 

skutočnostiach, odborných otázkach a legislatívnych otázkach a trendoch v oblasti etiky 

medicíny, zdravotníctva a biomedicínskeho výskumu. 

 

 

Článok VII. 

 

Materiálne zabezpečenie činnosti komisie a príjmy komisie 

1) JLF UK v Martine priestorovo, technicky a administratívne zabezpečuje činnosť komisie, 

najmä vhodné priestory na konanie pravidelných rokovaní komisie, prácu jej tajomníka, ako 

aj na bezpečnú archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so 

zabezpečením ochrany údajov a informácií podľa platných právnych predpisov, tohto štatútu. 

 

2) Príjmy komisie sú platby žiadateľov o posúdenie etickej prijateľnosti projektov 

biomedicínskeho výskum uhrádzané na základe Cenníka. Príjmy získané za posúdenie 

biomedicínskeho výskumu budú použité na odmeňovanie členov komisie, prizvaných 

expertov, za vypracovanie posudkov a odborných stanovísk, znalcov z príslušného 

medicínskeho odboru za podanie posudkov a tajomníka komisie v závislosti od rozsahu 

vykonanej práce. Z príjmov z činnosti komisie budú uhrádzané prevádzkové náklady, a iné 

súvisiace náklady na jej činnosť. 

 

3) Z príjmov komisie budú uhrádzané cestovné náhrady v prípade účasti na odbornom 

podujatí organizovanom odbornou spoločnosťou, Centrálnou EK. 

 

4) Z príjmov komisie budú uhrádzané náklady na obstaranie odbornej literatúry, právnych 

predpisov s výkladom a kancelársky materiál a pod. 

 

 

Článok VIII. 

 

Zrušovacie ustanovenie 

Dňom 17.05.2016 sa zrušuje Štatút Etickej komisie JLF UK v Martine zo dňa 

28.02.2015. 
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Článok IX. 

 

Účinnosť 

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 17.05 2016. 

 

 

Zoznam členov Etickej komisie JLF UK v Martine 

 

Predseda:       Prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.               

Podpredseda: Prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.                            

Členovia:        Prof. MUDr. E. Rozborilová, CSc.                      

 Prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.                       

 Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.               

 Prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.                     

 Ing. Anna Lepejová, CSc.                                   

 Mgr. Juraj Čáp, PhD. 

 Mgr. Hubert Weiss, nezávislý člen        

                                   

Tajomníčka:  Jana Suržínová, nečlenka      

 

 

 

 

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

d e k a n JLF UK v Martine 

 

 
 

 

Etická komisia JLF UK v Martine bola zriadená dekrétom v Martine dňa 19. marca 2000  

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.  

dekan JLF UK v Martine  

 

Aktualizácia:  

 

V Martine dňa 14. októbra 2003  

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.  
dekan JLF UK v Martine  

 

V Martine dňa 26. marca 2007  

Doc. MUDr. D. Mištuna, PhD.  
dekan JLF UK v Martine  
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V Martine dňa 24. októbra 2007  

Doc. MUDr. D. Mištuna, PhD.  
dekan JLF UK v Martine  

 

V Martine dňa 26. marca 2008  

Doc. MUDr. D. Mištuna, PhD.  
dekan JLF UK v Martine  

 

V Martine dňa 12 mája 2009 

Doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

dekan  JLF UK v Martine 

 

V Martine dňa 4. februára 2011  

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.  
dekan JLF UK v Martine  

 

V Martine dňa 25. novembra 2013  

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.  
dekan JLF UK v Martine 

 

V Martine dňa 01. marca 2015 

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.  
dekan JLF UK v Martine 
 
V Martine dňa 17. mája 2016 

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.  
dekan JLF UK v Martine 
 

 


