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Žiadosť o vydanie stanoviska
Etickej komisie PriF UK ku projektu s účasťou ľudských subjektov 

Názov vedeckého projektu:



Zoznam riešiteľov projektu:
Zodpovedný riešiteľ:
Spoluriešitelia:



Pracovisko:

Kontaktná osoba pre komunikáciu s etickou komisiou PriF UK:
Meno:
Kontakt (telefón, mail):

Spôsob financovania projektu:

Zameranie projektu (zakrúžkujte):
Biomedicínsky výskum 
	Spoločenskovedný výskum
Behaviorálny výskum
Iné zameranie ...........................................................................................................

Charakterizujte súbor subjektov zúčastnených na výskumnom projekte:
- pacienti 							áno 		nie
- zdraví 							áno 		nie
- maloletí							áno 		nie
- mentálne alebo telesne poškodení			áno 		nie
- vybraná skupina (sociálne, etnicky, rasovo) 		áno 		nie
Pokiaľ áno, o akú skupinu sa jedná ? ..................................................................



Výskumný projekt predpokladá pre subjekt:
- fyzické riziko 							áno 		nie
- psychické riziko 						áno		nie
- sociálne riziko 							áno		nie
- diskomfort - nepohodlie					áno 		nie
- zásah do privátnej sféry 					áno 		nie
- použitie zdravotnej dokumentácie (o chorobe atď.) 		áno 		nie
- použitie telesných tekutín (moč, likvor, krv) 			áno 		nie
- analýza vzoriek ľudského tkaniva				áno		nie
- použitie genetickej informácie                                                  áno                  nie
- zverejnenie alebo spracovanie informácií, ktoré môžu  
poškodiť subjekt alebo iných (náboženstvo, politický ná-  
zor, sexuálna orientácia a iné) 					áno 		nie
- nepredpokladá žiadne riziko pre subjekt			áno		nie
- iné ...........................................................................................

Informovanosť subjektu:
Budete informovať subjekt o tom:
- že sa jedná o výskumnú úlohu 					áno		nie
- že jeho účasť je dobrovoľná 					áno 		nie
- aký je zámer výskumnej úlohy					áno 		nie
- aké je predpokladané trvanie výskumu 			áno 		nie
- aký je predpokladaný prospech pre subjekt, resp. pre iných 	áno 		nie
- aké riziká, resp. diskomfort môže subjekt očakávať 		áno		nie
- že subjekt môže účasť odmietnuť bez udania dôvodu 		áno 		nie
- že kedykoľvek môže žiadať prerušiť účasť vo výskume 
 bez akýchkoľvek následkov					áno 		nie
- že všetky získané informácie o ňom sú dôverné 		áno 		nie
- o spôsobe ochrany osobných dát				áno 		nie

Spôsob náboru účastníkov a získavania informovaného súhlasu:

Anotácia vedeckého projektu podľa štatútu EK PriF UK článok 8, bod 2 d-j:
Max. 1 strana A4 (ako príloha)
Informovaný súhlas:
(ako príloha)

Ďalšie dokumenty, ktoré je podľa uváženia potrebné priložiť (vzor dotazníka, informačný materiál a iné):


Súhlasím:
- že v prípade akejkoľvek zmeny projektu, ktorá by sa dotýkala práv, bezpečnosti a integrity subjektu, vyžiadam dodatočný súhlas EK.
- so zaslaním stručnej písomnej správy o priebehu výskumu raz ročne a záverečnej správy na adresu EK PriF UK do 90 dní po ukončení projektu

Prehlasujem, že všetky údaje v tejto žiadosti sú pravdivé.


Počet príloh:






Dátum:							podpis žiadateľa:

