Zápisnica zo zasadania Etickej komisie TU FZaSP dňa 16.2.2017
Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Odovzdanie menovacích dekrétov
3. Prerokovanie a pripomienkovanie základných dokumentov pre činnosť EK TU FZaSP
4. Schválenie žiadostí adresovaných EK
5. Diskusia – Rozličné.
6. Záver.
Zasadanie Etickej komisie TU FZaSP (EK) otvorila predsedníčka EK doc. Kršáková, ktorá privítala
prítomných členov EK a odovzdala im menovacie dekréty.
Predsedníčka EK TU FZaSP uviedla, že komisii bolo doručených päť žiadostí. Jedna žiadosť sa týkala
výskumu k dizertačnej práci doktorandky v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve,
Mgr. Zuzany Bárdyovej na tému „Monitorovanie radiačnej záťaže u pacientov podstupujúcich CZ
koronarografické vyšetrenie v Slovenskej republike a optimalizácia fyzikálnych parametrov vyšetrenia“.
Tri žiadosti sa týkali výskumu k diplomovým prácam. V odbore Verejné zdravotníctvo boli doručené
žiadosti od Bc. Kristíny Kalusovej na tému „Epidemiológia nádorov prsníka“ a Bc. Petry Čuhaničovej na
tému „Vplyv stomatologických preventívnych prehliadok na stav chrupu u mladistvých (15-18 rokov)“.
V odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve bola doručená žiadosť Bc. Terézie Kavcovej
na tému „Kvantitatívne vyšetrenie spúta v rámci diagnostiky infekcie pľúc“. Jedna žiadosť , ktorá sa
týkala bakalárskej práce, predložila študentka Martina Živčicová na tému „Epidemiologický prehľad
detí a mládeže pod vplyvom alkoholu a iných omamných drog prijatých na Detskú kliniku FN TT
v rokoch 2011-2015.“ Členovia EK TU FZaSP o predložených žiadostiach diskutovali. O žiadostiach
hlasovalo 5 členov EK TU FZaSP . Všetky žiadosti boli jednomyseľne schválené. Žiadosť Bc. Terézie
Kavcovej bola schválená bez nároku na zvýšené finančné náklady na laboratórne vyšetrenie. Stanovisko
EK TU FZaSP bude žiadateľom doručené v písomnej forme.
V bode rozličné predsedníčka EK TU FZaSP oboznámila prítomných s výsledkami rokovania Etickej
komisie Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá zasadala 25. januára 2017 a riešila názory a postoje
študenta Pedagogickej fakulty TU. Ďalej vyzvala prítomných na diskusiu k dokumentom týkajúcim sa
fungovania EK- Štatút etickej komisie Trnavskej univerzity Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
a Rokovací poriadok etickej komisie Trnavskej univerzity Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce.
Všetci prítomní v diskusii zdôraznili nutnosť opakovaného upozorňovania študentov
o dodržiavanie Etického kódexu TU FZaSP. Prítomní delegovali predsedníčku, aby sa aj
prostredníctvom členov Kolégia dekana TU FZaSP zvýraznila dôležitosť EK TU FZaSP . Nakoľko neboli
ďalšie podnety do diskusie, predsedníčka EK, doc. Kršáková poďakovala všetkým prítomným za účasť
a zasadnutie ukončila.
doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD. v. r.
predsedníčka Etickej komisie TU FZaSP
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