Zápisnica zo zasadania Etickej komisie FZaSP TU dňa 16.9.2013

Prítomní:
viď prezenčná listina
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Schválenie žiadostí adresovaných EK
3. Diskusia k projektu GENOVATE
4. Diskusia – Rôzne.
5. Záver.
Zasadanie Etickej komisie FZaSP TU (EK) otvoril predseda EK doc. Salát, ktorý privítal všetkých
prítomných členov EK a prizvaných hostí. Predseda EK navrhol na úvod začleniť bod 3. Diskusia
k projektu GENOVATE.
1. Projekt GENOVATE bol na zasadaní reprezentovaný Dr. Kállayom, ktorý členom EK objasnil
cieľ projektu a pozadie okolností za akých sa TU FZaSP stala spoluriešiteľom projektu. Dr. Kállay
objasnil, že „gender“ v ponímaní tohto projektu nie je ani zďaleka tak radikálny, ako „gender“
v chápaní Veľkej Británie. Dr. Kállay poukázal na fakt, že na fakulte nie je odborník, ktorý by sa
venoval prioritne problematike „gender“ . Prof. Chmelík poukázal na problematiku „gender studies“
v zmysle LGBT a „manželstva pre všetkých“. Dr. Kállay ubezpečil EK, že ide o „gender equality“
štúdiu a nie štúdiu venovanú otázke pohlaví a identity; taktiež poukázal na množstvo kontrolných
mechanizmov v rámci projektu a odporúčaní.

2. Schválenie žiadostí adresovaných EK
Počas obdobia od ostatného zasadnutia boli členom elektronicky doručované žiadosti o schválenie
výskumu, ktoré členovia pripomienkovali a korešpondenčne hlasovali. K žiadostiam, o ktorých sa
hlasovalo korešpondenčne hlasovalo 6 členov EK TU FZaSP boli schválené nasledovné žiadosti:












„Faktor podporného prostredia ovplyvňujúci potrebu výživy geriatrického pacienta“
(Mgr. Zuzana Vidová)
„Kvalita života ľudí s onkologickým ochorením“ (Bc. Peter Horváth)
„Význam vyšetrenia prokalcitonínu a C-reaktívneho proteínu (CRP) u pacientov s akútnou
pankreatitídou“ (Bc. Tatiana Tučná)
„Diagnostika a liečba tuberkulózy vo FNsP v Trnave“ (Bc. Petra Ballová)
„GENOVATE“ (Dr. Monica O´Mullane, Ph. D.)
„Obezita ako rizikový faktor karcinómu prsníka“ (Bc. Jana Malinová)
„Fyzická aktivita detí a mládeže“ (Michaela Nagyová)
„ Ťažká bronchiálna astma“ (Bc. Lenka Zábavíková)
„ Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) a komorbidity “ (Bc. Martina Dvorská)
„ Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) “ (Bc. Jana Sviteková)
„Preventívny prístup k zdraviu detí a dorastu vo vybranom zdravotníckom zariadení v okrese
Trnava“ (Dominika Kadlecová)

Etickej komisii TU FZaSP bola doručená záverečná správa k výskumu PhDr. Ingrid Juhásovej- „ Emočná
inteligencia u študentov ošetrovateľstva- pilotná štúdia“ , ktorá bola rozoslaná členom EK TU FZaSP .
Nikto z členov nemal výhrady, ani pripomienky k tejto správe.
Dňa 11.9.2013 doručil PhDr. Marek Majdan, PhD. prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť žiadosť
o dodatočné schválenie výskumu, ktorý prebehol v novembri 2011- novembri 2012, nakoľko v tomto
období ešte nefungovala EK TU FZaSP a preto výskum nebol schvaľovaný.

Členovia hlasovali o žiadosti PhDr. Marek Majdana, PhD. o schválenie výskumu na tému „Indoor Air
Quality and Respiratory Health in Kwale (IAQUALE)“. Prítomných s hlasovacím právom bolo 5
členov EK (viď prezenčná listina), ospravedlnený len EK sa korešpondenčne vyjadril, že vyslovuje
súhlas s výskumom.
Hlasovanie:
za:
6
proti:
0
zdržal sa: 0
Výskum na tému „Indoor Air Quality and Respiratory Health in Kwale (IAQUALE)“ bol

jednomyselne schválený.
Stanovisko EK FZaSP TU bude žiadateľom doručené v písomnej forme.
Predseda EK, doc. Salát poďakoval všetkým prítomným a zasadnutie ukončil.

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc. v. r.
predseda Etickej komisie FZaSP TU

Spracovala: PhDr. Kristína Grendová, PhD. v. r.
tajomníčka Etickej komisie FZaSP TU
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