Zápisnica zo zasadania Etickej komisie FZaSP TU dňa 21.1.2013

Prítomní:
viď prezenčná listina

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Schválenie základných dokumentov pre činnosť EK
3. Schválenie žiadostí adresovaných EK
4. Diskusia – Rôzne
5. Záver
Zasadanie Etickej komisie FZaSP TU (EK) otvoril predseda EK doc. Salát, ktorý privítal všetkých
prítomných členov EK a členom neprítomným na ustanovujúcom zasadaní odovzdal menovacie
dekréty.

1. Schválenie základných dokumentov pre činnosť EK
Členovia EK mali možnosť do 15.12.2012 zaslať pripomienky k základným dokumentom EK: Rokovací
poriadok EK , Formulár pre zaslanie záverečnej správy a Žiadosť o schválenie výskumu , ktoré boli do
dokumentov zapracované. Následne členovia hlasovali o prijatí dokumentov. Prítomných
s hlasovacím právom bolo 6 členov EK (viď prezenčná listina).
Hlasovanie k dokumentu: „Rokovací poriadok Etickej komisie Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej Univerzity“:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Rokovací poriadok Etickej komisie Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity bol
prijatý.
Hlasovanie k dokumentu: „Formulár pre zaslanie záverečnej správy“:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Formulár pre zaslanie záverečnej správy bol prijatý.
Hlasovanie k dokumentu: „Žiadosť o schválenie výskumu“:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Žiadosť o schválenie výskumu bola prijatá.

2. Schválenie žiadostí adresovaných EK
Etickej komisii boli od ostatného zasadania doručené dve Žiadosti o schválenie výskumu,
ktoré si členovia EK preštudovali a nemali k žiadostiam písomné pripomienky. Členovia
hlasovali o žiadosti Soni Janíkovej o schválenie výskumu na tému „Na praxi ma vedie mentorka“.
Prítomných s hlasovacím právom bolo 6 členov EK (viď prezenčná listina).
Hlasovanie:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Výskum na tému „Na praxi ma vedie mentorka“ bol jednohlasne schválený.

Členovia hlasovali o žiadosti PhDr. Ingrid Juhásovej o schválenie výskumu na tému „Emocionalita
sestier v starostlivosti o geriatrického pacienta“. Prítomných s hlasovacím právom bolo 6 členov
EK (viď prezenčná listina).
Hlasovanie:
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Výskum na tému „Emocionalita sestier v starostlivosti o geriatrického pacienta“ bol

jednohlasne schválený.
Stanovisko EK FZaSP TU bude žiadateľkám doručené v písomnej forme.

3. Diskusia – Rôzne
V bode rôzne členovia diskutovali o potrebe vytvorenia Etického kódexu študenta FZaSP TU, ktorý by
okrem iného presne určoval práva a povinnosti študentov počas výskumu.
Členovia EK zaviazali predsedu EK doc. Saláta predložiť návrh Etického kódexu študenta FZaSP TU na
najbližšiu Vedeckú radu FZaSP TU (13.2.2013)
Predbežný termín pre ďalšie zasadnutie bol stanovený na 15.4.2013
Predseda EK, doc. Salát poďakoval všetkým prítomným a zasadanie ukončil.

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

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