
ŠTATÚT ETICKEJ KOMISIE PRE BIOMEDICÍNSKY VÝSKUM  

UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, FARMACEUTICKEJ FAKULTY 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1.) Etická komisia pre biomedicínsky výskum (ďalej aj „EK“ alebo „komisia“) je odborný 

a poradný orgán zriadený vedením Univerzity Komenského v Bratislave, 

Farmaceutickej fakulty (ďalej aj „FaF UK“). 

2.) EK je nezávislý orgán, ktorý posudzuje etické otázky a etickú prijateľnosť projektov 

biomedicínskeho výskumu pracovníkov a študentov FaF UK alebo pracovísk 

spolupracujúcich s FaF UK, ako aj etické otázky vyplývajúce z pedagogického procesu. 

Cieľom EK je chrániť zdravie a práva pacientov a účastníkov biomedicínskeho 

výskumu. 

3.) Medzi hlavné úlohy komisie patrí posudzovať etickú stránku biomedicínskeho  

výskumu v súlade s ustanoveniami zákonov č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 

starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 362/2011 Z. z. 

o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky č. 433/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

požiadavkách na pracovisko, na ktorom sa vykonáva klinické skúšanie, o náležitostiach 

žiadosti o jeho schválenie, žiadosti o stanovisko k etike klinického skúšania a 

náležitostiach tohto stanoviska, ako aj v súlade s ostatnými platnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky a v zhode s Helsinskou deklaráciou Svetovej asociácie 

lekárov a so zásadami Európskeho fóra pre správnu klinickú prax. 

 

Článok II. 

Zloženie komisie 

1.) Členov komisie vymenúva a odvoláva dekan FaF UK na 5-ročné funkčné obdobie, 

okrem predsedu komisie. Člen komisie môže odstúpiť alebo ho môže dekan odvolať. 

Na uvoľnené miesto vymenuje dekan nového člena čo najskôr po uvoľnení miesta 

v komisii, pričom takto vymenovanému členovi začína plynúť celé nové funkčné 

obdobie. 

2.) Komisia má 12 členov a predsedu, ktorým je vždy člen vedenia FaF UK určený 

dekanom. Zoznam členov komisie je zverejnený na webovom sídle FaF UK. 

3.) Jeden člen komisie je vždy lekár, jeden laik a ostatní členovia môžu byť vymenovaní 

z vedeckých a pedagogických zamestnancov FaF UK. 

4.) Pred vymenovaním za člena komisie je potrebné získať písomný súhlas navrhovanej 

osoby s vymenovaním za člena komisie a písomné potvrdenie záväzku riadiť sa pri 

činnosti v komisii svojím svedomím, odbornosťou, relevantnými právnymi predpismi 

a týmto štatútom. 

5.) Člen komisie je viazaný mlčanlivosťou o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie 

v súvislosti s členstvom v komisii. 

6.) Člen komisie je povinný oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli 

viesť ku vzniku alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v EK 

alebo vo vzťahu ku konkrétnemu problému alebo projektu posudzovanému komisiou. 

7.) Členstvo v EK je čestné a nezastupiteľné. 



8.) Členstvo v EK zaniká uplynutím funkčného obdobia, skončením pracovného pomeru na 

FaF UK členovi, ktorý bol v čase vymenovania vedeckým alebo pedagogickým 

zamestnancom FaF UK, písomným vzdaním sa členstva alebo odvolaním člena 

dekanom FaF UK. Kvalifikovaný návrh na odvolanie člena EK môže podať predseda 

EK, tajomník EK alebo ktorýkoľvek člen EK, ak jeho návrh podporia minimálne ďalší 

dvaja členovia alebo sa s ním stotožní predseda EK alebo tajomník EK. Návrh na 

odvolanie člena EK musí obsahovať okrem identifikácie navrhovateľa a člena 

navrhovaného na odvolanie aj primerané odôvodnenie. Návrh na odvolanie musí byť 

prerokovaný na zasadnutí EK za prítomnosti minimálne dvoch tretín všetkých členov 

EK. Dekan FaF UK člena EK odvolá, ak s jeho odvolaním súhlasí minimálne 

dvojtretinová väčšina všetkých členov EK. Dekan FaF UK môže člena EK odvolať, ak 

s jeho odvolaním súhlasí minimálne nadpolovičná väčšina všetkých členov EK. 

Hlasovanie o návrhu na odvolanie môže byť realizované hlasovaním priamo na 

zasadnutí EK alebo per rollam.  

9.) Predseda EK vedie zasadnutia EK a zastupuje EK navonok. V jeho neprítomnosti alebo 

na základe jeho poverenia ho zastupuje tajomník EK v plnom rozsahu. 

10.) Tajomníka navrhuje predseda EK a volia ho členovia EK v tajnej voľbe nadpolovičnou 

väčšinou všetkých členov EK na prvom zasadnutí EK po uplynutí funkčného obdobia 

alebo zániku členstva v EK predchádzajúceho tajomníka. V prípade nezvolenia osoby 

navrhovanej predsedom EK môžu podávať návrhy aj členovia EK, pričom sa hlasuje 

o každom návrhu samostatne podľa poradia, v akom boli návrhy predložené, až do 

zvolenia tajomníka. 

11.) Tajomník EK zvoláva rokovanie EK a pripravuje jeho program a vyhotovuje z neho 

zápisnicu; organizuje a zabezpečuje realizáciu posudzovania žiadostí o stanovisko, ako 

aj realizáciu a vyhodnotenie hlasovaní per rollam; zabezpečuje kontakt s jednotlivými 

členmi EK, a to najmä prostredníctvom elektronickej komunikácie;  spravuje 

elektronický e-mailový účet EK; vykonáva administratívne práce nevyhnutné na 

činnosť EK; zabezpečuje ochranu a dôvernosť údajov, informácií a dokumentácie 

súvisiacich s činnosťou EK. 

 

Článok III. 

Rokovací poriadok komisie 

1.) Komisia sa pri svojej činnosti riadi týmto štatútom, všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a etickými princípmi. Štatút je zverejnený na webovej stránke FaF UK. 

2.) Komisia posudzuje doručené žiadosti a komunikuje prostredníctvom elektronickej 

komunikácie a prijíma stanoviská na základe hlasovania per rollam na e-mail komisie, 

ktorý spravuje tajomník komisie. 

3.) Zasadnutia komisie sú neverejné. Komisia je na zasadnutí komisie uznášaniaschopná, 

ak je prítomný predseda komisie alebo tajomník komisie a nadpolovičná väčšina 

ostatných členov komisie. Uznesenia a stanoviská sa prijímajú ak za ne hlasuje 

nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie, pokiaľ nie je v tomto štatúte uvedené 

niečo iné. 

4.) Komisia zasadá minimálne 1krát ročne tak, aby mohla schváliť výročnú správu 

o činnosti komisie najneskôr do 28. februára roku, ktorý nasleduje po roku, za ktorý sa 

výročná správa schvaľuje. Výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok vypracuje 

tajomník komisie najneskôr do 31. januára roku, ktorý nasleduje po roku, za ktorý je 

výročná správa vypracovaná. Výročná správa je schválená, ak za jej znenie hlasuje 



nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie. Schválená výročná správa je 

zverejnená na webovom sídle fakulty. 

5.) Predseda komisie alebo tajomník komisie zvolajú zasadnutie komisie, ak o to požiada 

predseda komisie, tajomník komisie alebo minimálne polovica členov komisie. 

Pozvánku na zasadnutie komisie, v ktorej je uvedený dôvod zvolania zasadnutia 

a predbežný program zasadnutia, zasiela prostredníctvom e-mailu komisie tajomník tak, 

aby sa zasadnutie konalo najneskôr pätnástich pracovných dní po obdržaní žiadosti o jej 

zvolanie. 

6.) Tajomník komisie rozpošle členom komisie prostredníctvom e-mailu komisie úplnú 

žiadosť o stanovisko aj s prílohami do piatich pracovných dní od jej doručenia podľa 

čl. IV ods. 1 a 2. 

7.) Členovia komisie zašlú svoje stanovisko k žiadosti na e-mail komisie najneskôr do 

desiatich pracovných dní odo dňa, kedy ho tajomník rozposlal. V stanovisku člena 

komisie musí byť jasne uvedené, či  

a) schvaľuje predložený materiál; alebo 

b) schvaľuje predložený materiál s pripomienkou/pripomienkami; alebo 

c) predložený materiál neschvaľuje a navrhuje ho vrátiť žiadateľovi na prepracovanie; 

alebo 

d) predložený materiál neschvaľuje a nie je ho možné podľa jeho názoru ani 

prepracovať. 

V prípade postupu podľa písm. b) a c) člen komisie jasne a zrozumiteľne uvedie svoje 

pripomienky, resp. návrhy na prepracovanie. 

8.) Po uplynutí lehoty podľa odseku 7, tajomník vyhodnotí stanoviská členov komisie 

a vypracuje sumár, v ktorom uvedie všetky prípadné pripomienky a návrhy členov 

komisie a rozpošle ho prostredníctvom e-mailu komisie členom komisie do piatich 

pracovných dní od uplynutia lehoty podľa odseku 7. V prípade, že člen komisie nepošle 

svoje stanovisko do lehoty podľa odseku 7, predpokladá sa, že predložený materiál 

schvaľuje (ods. 7 písm. a). 

9.) Najneskôr do piatich pracovných dní od zaslania sumáru členovia komisie hlasujú per 

rollam o všetkých uvedených pripomienkach a dvojtretinovou väčšinou všetkých členov 

rozhodnú o záverečnom stanovisku komisie k predloženej žiadosti a to tak, že komisia 

so žiadosťou  

a) súhlasí bez pripomienok; alebo 

b) súhlasí s pripomienkami; alebo 

c) podmienečne nesúhlasí, ale umožňuje jej dopracovanie a opätovné schvaľovanie; 

alebo 

d)  nesúhlasí. 

10.) V prípade prijatia stanoviska podľa ods. 9 písm. c) tajomník do piatich pracovných dní 

od uplynutia lehoty podľa odseku 9 vyzve žiadateľa na dopracovanie žiadosti 

s uvedením opatrení a návrhov členov, ktoré odhlasovali a určí mu primeranú lehotu, 

tak, aby nebola kratšia ako 5 pracovných dní. 

11.) Po doručení dopracovanej žiadosti ju tajomník najneskôr do troch pracovných dní 

rozpošle prostredníctvom e-mailu komisie členom komisie na záverečné posúdenie. 

Najneskôr do desiatich pracovných dní od zaslania dopracovanej žiadosti členovia 

komisie hlasujú per rollam a dvojtretinovou väčšinou všetkých členov rozhodnú 

o záverečnom stanovisku komisie k predloženej žiadosti a to tak, že komisia so 

žiadosťou súhlasí alebo nesúhlasí. 



12.) Po uplynutí lehoty pre členov komisie podľa odseku 11, tajomník vyhodnotí hlasovanie 

členov komisie, pričom v prípade, že člen komisie nepošle svoje stanovisko do lehoty 

pre členov komisie podľa odseku 11, predpokladá sa, že so žiadosťou súhlasí. Tajomník 

najneskôr do desiatich pracovných dní vypracuje záverečné stanovisko komisie podľa 

čl. V ods. 6. 

 

Článok IV. 

Evidencia a posudzovanie žiadostí 

1.) Žiadosť o stanovisko k etike biomedicínskeho výskumu, otázkam pedagogiky, prípadne 

žiadosť o schválenie zmien v projekte predkladá žiadateľ (zodpovedný riešiteľ projektu) 

komisii s potrebnou dokumentáciou na predpísanom tlačive (Príloha č. 1) 1x v tlačenej 

verzii na adresu alebo do podateľne FaF UK a zasiela ich aj na e-mail komisie vo 

formáte PDF. 

2.) Všetky žiadosti sa zhromažďujú u tajomníka EK, ktorý ich eviduje podľa dátumu 

doručenia v tlačenej podobe. Tajomník EK informuje žiadateľa o prípadných 

nedostatkoch spolu s výzvou na ich odstránenie, resp. doplnenie dokumentácie do 

piatich pracovných dní od doručenia žiadosti v tlačenej podobe. 

3.) Pri posudzovaní žiadosti komisia postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, najmä s prvou hlavou štvrtej časti zákona č. 576/2004 Z. z.  

 

Článok V. 

Stanovisko komisie 

1.) Komisia zaujme k predloženej žiadosti kladné stanovisko, ak sú splnené všetky 

požadované podmienky a náležitosti. 

2.) Ak nie sú podmienky na prijatie kladného stanoviska splnené a nie je odôvodnený 

predpoklad, že bez zásadných úprav projektu či iných náležitostí biomedicínskeho 

výskumu nebudú môcť by splnené, tak komisia žiadosť zamietne. 

3.) Ak zo stanovísk, ktoré zašlú členovia EK tajomníkovi vyplynie, že je potrebné žiadosť 

doplniť, poskytnúť ďalšie informácie, spresniť podmienky a podobne, tajomník vyzve 

žiadateľa, aby žiadosť v určenom termíne upravil, resp. doplnil. 

4.) Komisia môže vyzvať žiadateľa na úpravu, resp. doplnenie informácií iba raz, pričom 

plynutie lehoty na vydanie konečného stanoviska komisie sa až do doručenia upravenej, 

resp. doplnenej žiadosti prerušuje. Ak žiadateľ v určenom termíne žiadosť neupraví, 

resp. nedoplní v stanovenom rozsahu a kvalite, komisia žiadosť zamietne. 

5) Komisia oznámi žiadateľovi svoje stanovisko písomne najneskôr do 60 pracovných dní 

od doručenia úplnej žiadosti podľa článku 4 ods. 1 a 2. 

6.) Písomné stanovisko komisie vypracuje tajomník a obsahuje: 

a) identifikáciu komisie, vrátane jej úplného názvu a adresy na doručovanie; 

b) dátum doručenia úplnej žiadosti podľa článku 4 ods. 1 a 2; 

c) presný názov projektu biomedicínskeho výskumu, resp. identifikačné číslo 

protokolu; 

d) meno, priezvisko a tituly žiadateľa, ak je žiadateľom fyzická osoba; alebo názov 

žiadateľa, jeho sídlo, právnu formu, meno, priezvisko a tituly štatutárneho zástupcu, 

ak je žiadateľom právnická osoba; 

e) zoznam hodnotenej dokumentácie; 

f) záver s odôvodnením; 



g) zoznam členov komisie, ktorí sa podieľali na hodnotení; 

h) podpis predsedu EK a pečiatku EK. 

7.) Proti stanovisku komisie sa nemožno odvolať. 

 

Článok VI.  

Sledovanie priebehu biomedicínskeho výskumu 

1.) Žiadateľ je povinný bezodkladne oznamovať EK: 

a) návrhy na zmenu údajov v projekte, v protokole skúšania; 

b) ak sa v priebehu biomedicínskeho výskumu objavia nové vedecké poznatky, závažné 

nežiaduce udalosti alebo iné skutočnosti, ktoré závažným spôsobom menia 

podmienky schváleného projektu; 

c) podozrenie na neočakávané závažné skutočnosti, ktoré môžu vážne ohroziť 

účastníkov výskumu; 

d) prerušenie biomedicínskeho výskumu a dôvody prerušenia; 

e) predčasné skončenie biomedicínskeho výskumu.  

2.) Žiadateľ je povinný predkladať EK: 

a) správu o priebehu biomedicínskeho výskumu, ak tento trvá viac ako 12 mesiacov –  

predkladať v lehote do 20 pracovných dní po uplynutí 12 mesiacov od písomného 

stanoviska komisie; 

b) záverečnú správu o priebehu a výsledkoch biomedicínskeho výskumu – v lehote do 

20 pracovných dní po ukončení biomedicínskeho výskumu. 

3.) EK je povinná zaujať stanovisko po prijatí informácie podľa ods. 1 (písm. a až d). 

 

Článok VII. 

Archivácia 

1.) Tajomník EK odovzdá všetku dokumentáciu na archiváciu podľa osobitných právnych 

predpisov
1
 do archívu FaF UK vždy najneskôr dňom skončenia jeho výkonu funkcie 

tajomníka. 

2.) Archív FaF UK archivuje všetku dokumentáciu v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, najmenej však 20 rokov
2
 od jej prevzatia do archívu. 

3.) Dokumentáciu a údaje z materiálov EK možno poskytnúť len oprávneným osobám 

a orgánom v súlade s platnými právnymi predpismi. 

 

Článok VIII.  

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1.) Na konanie podľa tohto štatútu sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(Správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

2.) Žiadosti, ktoré boli doručené pred účinnosťou tohto štatútu, sa budú posudzovať podľa 

tohto štatútu. 

3.) Zrušuje sa štatút Etickej komisie pre biomedicínsky výskum Farmaceutickej fakulty UK 

v Bratislave z 24.01.2014. 

4.) Dňom účinnosti tohto štatútu zaniká funkcia predsedu aj funkcie všetkých členov 

Etickej komisie pre biomedicínsky výskum vymenovaných na základe štatútu Etickej 

                                                 
1
 Napr. zákon č. 576/2004 Z. z. 

2
 § 5 ods. 5 zákona č. 576/2004 Z. z. 



komisie pre biomedicínsky výskum Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave 

z 24.01.2014. 

5.) Tento štatút nadobúda platnosť dňom schválenia vedením FaF UK a účinnosť dňom 

jeho zverejnenia na webovom sídle FaF UK. 

6.) Súčasťou tohto štatútu sú prílohy: 

 Príloha č. 1: Vzor žiadosti so zoznamom povinných dokumentov  

 Príloha č. 2: Vzor stanoviska EK 

 

V Bratislave, dňa 17.09.2019 

 --------------------------------------- 

 prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 

 dekan FaF UK 


