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ŠTATÚT
Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR
Čl. 1
Zriadenie a náplň činnosti Etickej komisie
(1) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zriaďuje Etickú komisiu podľa § 5 ods. 2
písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vrátane
biomedicínskeho výskumu.1)
(2) Etická komisia (ďalej len „komisia“) je odborný poradný orgán Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
(3) Činnosť komisie upravuje tento štatút a rokovací poriadok komisie.
(4) Komisia dôsledne rešpektuje a vo svojej práci uplatňuje zásady Listiny základných ľudských
práv a slobôd a hlavných medzinárodných dokumentov o ľudských právach a bioetike. Vo
svojej činnosti zohľadňuje aj zásady zakotvené v ďalších príslušných záväzných a
odporúčajúcich medzinárodných dokumentoch2), právnych predpisoch upravujúcich oblasť
poskytovania zdravotnej starostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumu 1) .
(5) Komisia posudzuje etické aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré vykonávajú
zdravotnícki pracovníci vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a
dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života
a zdravého vývoja budúcich generácií v rámci prevencie, dispenzarizácie, diagnostiky,
liečby a biomedicínskeho výskumu.3) Pri rokovaní, rozhodovaní a prijímaní stanovísk k
prerokovávaným etickým problémom komisia pracuje nezávisle. Minister zdravotníctva SR
(ďalej len „minister“) pri menovaní členov komisie dbá na zamedzenie akýchkoľvek
vplyvov, ktorých cieľom by bolo nežiadúce ovplyvňovanie rokovania alebo rozhodovania
komisie.
(6) Komisia na základe tohto štatútu alebo na žiadosť ministra plní predovšetkým tieto úlohy:
a) vyjadruje sa v rámci pripomienkového konania k návrhom právnych predpisov
pripravovaných ministerstvom,

1) § 45 písm. q) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, § 15 až 18a a §
27 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
2) Napríklad Oznámenie č. 3/2001 Z. z. Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí
Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s
aplikáciou biológie a medicíny o zákaze klonovania ľudských bytostí, Oznámenie č. 40/2000 Z. z. Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v
súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny - Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, Charta práv pacienta.
3) § 26 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z.
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b) vypracováva stanoviská k predloženým materiálom a vyjadrenia k etickej stránke
problémov zdravotnej starostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumu, ktorým je každá
výskumná činnosť v oblasti biológie, medicíny, farmácie, ošetrovateľstva, pôrodnej
asistencie a psychológie, ktorá môže ovplyvniť fyzické alebo psychické zdravie
človeka,4)
c) spracováva koncepčné materiály pre oblasť medicínskej etiky, zdravotníckej etiky a
bioetiky,
d) poskytuje konzultácie v oblasti medicínskej etiky, zdravotníckej etiky a bioetiky pre iné
ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy, Národnú radu Slovenskej republiky
alebo Kanceláriu prezidenta republiky,
e) udržuje vzťahy a rozvíja spoluprácu s etickými výbormi a komisiami medzinárodných
organizácií (Európska komisia, Európsky parlament, Rada Európy, Svetová zdravotnícka
organizácia, UNESCO a pod.) a s obdobnými komisiami na medzinárodnej úrovni, najmä
v členských štátoch Európskej únie,
f) vykonáva odbornú konzultačnú činnosť v oblasti medicínskej etiky, zdravotníckej etiky a
bioetiky pre etické komisie zdravotníckych zariadení a etické komisie samosprávnych
krajov5)
g) rieši konkrétny prípad, ak jej to uloží minister, alebo sa k veci vyjadrí na žiadosť ministra,
h) výnimočne posudzuje projekty biomedicínskeho výskumu, pre ktoré nie je k dispozícii
príslušná etická komisia; v prípade ich schválenia a následnej realizácie vykonáva všetky
činnosti prislúchajúce etickej komisii podľa platných právnych predpisov,
i) plní aj ďalšie úlohy v súlade so svojím poslaním a aktuálnymi potrebami, najmä:
1.
pripravuje návrhy právnych predpisov týkajúcich sa etických aspektov problémov
poskytovania zdravotnej starostlivosti a súvisiacich,
2.
podieľa sa na tvorbe a inovácii koncepcie vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov a členov etických komisií v biomedicínskej etike v spolupráci s
ďalšími zainteresovanými inštitúciami a organizáciami (Slovenská zdravotnícka
univerzita v Bratislave, lekárske fakulty a iné fakulty univerzít zamerané na
prípravu zdravotníckych pracovníkov, Ústav medicínskej etiky a bioetiky, Štátny
ústav pre kontrolu liečiv a ďalšie),
3.
udržuje kontakty s orgánmi stavovských organizácií zdravotníckych pracovníkov,
odborných zdravotníckych spoločností a s inými inštitúciami a organizáciami
zaoberajúcimi sa etikou medicíny, zdravotníctva a bioetikou v Slovenskej
republike a v cudzine,
4.
iniciuje a podieľa sa na verejnej diskusii na aktuálne témy biomedicínskej etiky a
etiky zdravotníctva,
5.
iniciuje a podieľa sa na informačných kampaniach a vzdelávacích aktivitách
určených pre verejnosť.

Čl. 2
4) § 26 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.
5) § 5 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z.
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Zloženie a podmienky členstva v komisii
(1) Komisia je kolektívnym orgánom a skladá sa z najmenej 11 a najviac 23 členov, medzi
ktorými sú primerane zastúpení zdravotnícki pracovníci najmä z odborov príslušných pre
medicínsku etiku, zdravotnícku etiku a bioetiku, ako aj osoby bez zdravotníckej kvalifikácie.
(2) V komisii sú zastúpení najmä:
a) lekári s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností
v špecializačných odboroch vnútorné lekárstvo, geriatria, chirurgia, gynekológia a
pôrodníctvo, pediatria, psychiatria, lekárska genetika,
b) farmaceut s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností
v špecializačnom odbore lekárenstvo alebo špecializačnom odbore klinická farmácia,
c) sestra s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností najmenej na
úrovni vysokoškolského magisterského vzdelania v študijnom odbore ošetrovateľstvo,
d) pôrodná asistentka s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností
najmenej na úrovni vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore pôrodná
asistencia,
e) verejný zdravotník s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností
najmenej na úrovni vysokoškolského magisterského vzdelania v študijnom odbore
verejné zdravotníctvo,
f) psychológ s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností
v špecializačnom odbore klinická psychológia,
g) iní členovia komisie s vysokoškolským magisterským právnickým vzdelaním so
zameraním na zdravotnícke právo alebo na ľudské práva, s vysokoškolským
magisterským filozofickým (etickým alebo sociologickým) vzdelaním so zameraním na
medicínsku etiku, zdravotnícku etiku alebo bioetiku alebo s vysokoškolským
magisterským teologickým vzdelaním s ekumenickým zameraním,
h) zástupca menovaný stavovskými organizáciami v zdravotníctve.6)
(3) Predsedu komisie a členov komisie vymenúva a odvoláva minister. Funkčné obdobie člena
komisie je 4 roky s výnimkou čl. 6 ods. 2.. Členom komisie nemôže byť zamestnanec
ministerstva okrem čl. 2 ods. 8.
(4) Podmienkou členstva v komisii je
a) občianska bezúhonnosť,
b) požadovaná odborná spôsobilosť a skúsenosti pre prácu v komisii,
c) písomný súhlas navrhovanej osoby s menovaním za člena komisie,
d) písomný súhlas so zverejnením mena, priezviska, pracoviska a informácie o členstve v
komisii,
e) písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o
ktorých sa člen komisie dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii,
f) písomný záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku
vzniku alebo priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo
vo vzťahu ku konkrétnemu problému prerokúvanému komisiou.
(5) Bezúhonný občan na účely tohto štatútu je občan, ktorý nebol právoplatne odsúdený za

6) § 5 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.z.
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úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje doložením výpisu z registra trestov 7) nie
starším ako tri mesiace.
(6) Funkcia člena komisie je nezastupiteľná a čestná. Člen má nárok na úhradu cestovných
nákladov 8) vzniknutých v súvislosti s činnosťou komisie. Výkon funkcie sa považuje za
prekážku v práci z dôvodov všeobecného záujmu 9).
(7) Návrhy kandidátov na členov v komisii predkladajú najmä:
a) vecne príslušné sekcie ministerstva,
b) odborné spoločnosti pôsobiace v oblasti zdravotníctva (Slovenská lekárska spoločnosť a
ďalšie),
c) stavovské profesiové združenia (Slovenská lekárska komora, Slovenská lekárnická
komora, Slovenská komora zubných lekárov, Slovenská komora stredných
zdravotníckych pracovníkov, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek),
d) mimovládne neziskové organizácie, ktoré sú aktívne v oblasti ochrany záujmov a práv
pacientov a ochrany základných ľudských práv a slobôd v kontexte medicíny a zdravotnej
starostlivosti,
e) cirkvi a náboženské spoločnosti.
(8) Minister môže vymenovať aj mimoriadneho člena komisie, ktorým je spravidla odborný
pracovník ministerstva s náplňou činnosti zvlášť potrebnej pre prácu komisie alebo osoba,
ktorá je významnou osobnosťou v odbore biomedicínskej etiky, alebo v niektorej
z príslušných disciplín biomedicínskych alebo humanitných vied. Návrh na vymenovanie
mimoriadneho člena môže ministrovi podať aj predseda komisie po schválení návrhu
plenárnym zasadnutím komisie. Mimoriadny člen má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach
komisie a vyjadrovať sa k prerokovávaným otázkam s poradným hlasom.
Čl. 3
Zánik členstva, odvolanie člena a obmena členov komisie
(1) Členstvo v komisii zaniká uplynutím funkčného obdobia, písomným vzdaním sa členstva,
odvolaním člena ministrom alebo smrťou člena. Pri ukončení členstva odovzdáva člen
uložené úlohy svojmu nástupcovi.
(2) Komisia a ministerstvo dbá na vhodnú a plánovitú obmenu členov a funkcionárov komisie z
hľadiska zachovania potrebnej kontinuity práce, odbornosti, skúseností, multidisciplinárneho
zloženia a primeraného prísunu nových odborných a etických impulzov pre činnosť komisie.
(3) Minister môže člena odvolať ak
a) si neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva,
b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo mu bol uložený nepodmienečný
trest odňatia slobody.
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) zákon č. 311/1999 Z.z. o registri trestov
) zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
9
) § 136 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
8
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Čl. 4
Orgány komisie
Orgány komisie sú:
a) predsedníctvo,
b) plenárne zasadnutie,
c) pracovné skupiny.
Čl. 5
Predsedníctvo
(1) Komisia na svojom prvom zasadnutí na návrh predsedu volí členov predsedníctva, ktoré sa
okrem predsedu skladá z podpredsedu a 3 alebo 5 členov komisie. Na zvolenie členov
predsedníctva je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov komisie.
(2) Predsedníctvo vykonáva činnosti medzi jej plenárnymi zasadnutiami. Plní najmä tieto úlohy:
a) pod vedením predsedu pripravuje program a materiály na plenárne zasadnutia komisie,
b) rozhoduje o veciach v prípadoch, na ktoré nie je potrebné prerokovanie na plenárnom
zasadnutí komisie alebo na ktoré bolo splnomocnené plenárnym zasadnutím komisie,
c) rieši úlohy uložené uznesením plenárneho zasadnutia komisie.
(3) Zasadnutia predsedníctva zvoláva predseda v potrebných časových intervaloch, najmenej
však raz za dva mesiace. Rokovanie predsedníctva je uznášaniaschopné za prítomnosti
predsedu alebo podpredsedu a najmenej dvoch tretín všetkých jeho členov. Uznesenia alebo
rozhodnutia predsedníctva sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov
predsedníctva.
Čl. 6
Predseda a podpredseda
(1) Predsedom komisie je spravidla lekár. Plní najmä tieto úlohy:
a) zastupuje komisiu pred orgánmi štátnej správy a samosprávy a verejnosťou,
b) zvoláva a vedie zasadnutia komisie a jej predsedníctva,
c) riadi činnosť predsedníctva komisie v období medzi plenárnymi zasadnutiami,
d) v spolupráci s predsedníctvom a tajomníkom komisie pripravuje program
plenárnych zasadnutí komisie.
(2) Funkčné obdobie predsedu je štvorročné; tá istá osoba môže vykonávať túto funkciu najviac
v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.
(3) Voľba nového predsedu sa vykoná v rozmedzí jedného mesiaca pred skončením funkčného
obdobia doterajšieho predsedu. V prípade odvolania, vzdania sa funkcie alebo úmrtia voľba
nového predsedu sa vykoná do jedného mesiaca odo dňa, kedy nastala niektorá z uvedených
skutočností.
(4) Podpredseda zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti v plnom rozsahu.
(5) Funkčné obdobie podpredsedu je štvorročné; tá istá osoba môže vykonávať funkciu
podpredsedu najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.
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Čl. 7
Tajomník
(1) Tajomníka komisie menuje minister. Tajomník spravidla nie je členom komisie a je
zamestnancom ministerstva. Tajomník je viazaný mlčanlivosťou podľa čl. 2 ods. 4 písm. e)
tohoto štatútu. Návrh na vymenovanie tajomníka predkladá ministrovi spravidla vrchný
riaditeľ pre zdravotnú starostlivosť ministerstva.
(2) Tajomník plní najmä tieto úlohy:
a) zúčastňuje sa každého plenárneho zasadnutia komisie a zasadnutí predsedníctva,
b) vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí komisie a predsedníctva,
c) vykonáva archiváciu dokumentov súvisiacich s činnosťou komisie v súlade s jej
rokovacím poriadkom a príslušnými právnymi predpismi
d) na základe pokynov predsedu vykonáva základné administratívne a niektoré technické
práce nevyhnutné pre činnosť komisie,
e) je zodpovedný za zabezpečenie ochrany a dôvernosti údajov, informácií a dokumentácie
súvisiacich s činnosťou komisie.
(3) Funkčné obdobie tajomníka nie je časovo obmedzené. V prípade menovania nového
tajomníka zabezpečí predsedníctvo v súčinnosti s ministerstvom a odstupujúcim
tajomníkom odovzdanie agendy, dokumentácie a archívu komisie.
Čl. 8
Pracovné skupiny a prizývanie expertov
(1) Na plnenie konkrétnych úloh komisia zo svojich členov vytvára pracovné skupiny, ktoré
predkladajú závery a výsledky svojej činnosti plenárnemu zasadnutiu; týmto ich činnosť
zaniká.
(2) Komisia si môže pri riešení niektorých závažných odborných otázok v odôvodnených
prípadoch prizvať odborníkov rôznych vedeckých disciplín (ďalej len „pozvaný expert“).
Náklady na expertízu sa uhrádzajú zo schváleného rozpočtu komisie. Ak sa pozvaný expert
zúčastňuje plenárneho zasadnutia, predseda si vopred vyžiada a overí jeho súhlas podľa čl. 12
ods. 8 tohto štatútu.
Čl. 9
Zodpovednosť a vykazovanie činnosti komisie
(1) Predseda komisie zodpovedá za činnosť komisie ministrovi a predkladá mu zápisnice z
plenárnych zasadnutí a dokumenty, stanoviská a vyhlásenia komisie určené na uverejnenie.
(2) Predseda komisie
pravidelne informuje ministra o najdôležitejších skutočnostiach,
odborných otázkach a legislatívnych otázkach a trendoch v oblasti etiky medicíny,
zdravotníctva a biomedicínskeho výskumu, najmä o tých, ktoré si vyžadujú novelizáciu alebo
vypracovanie nových právnych predpisov pripravovaných ministerstvom v oblasti bioetiky a
biomedicínskeho výskumu.
(3) Predseda komisie predkladá ministrovi výročnú správu o svojej činnosti za príslušný
kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. Výročná správa v skrátenej
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podobe sa zverejňuje na internetovej stránke ministerstva, prípadne v dennej tlači
spolupráci s tlačovým útvarom ministerstva.

v

(4) Predseda komisie predkladá ministrovi a Ekonomike ministerstva správu o hospodárení za
uplynulý kalendárny rok do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
Čl. 10
Hmotné zabezpečenie činnosti komisie
Ministerstvo priestorovo, technicky a administratívne zabezpečuje činnosť komisie, najmä
vhodné priestory na konanie pravidelných zasadnutí komisie, prácu jej tajomníka a sekretariátu,
ako aj na bezpečnú archiváciu dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so
zabezpečením ochrany údajov a informácií podľa platných právnych predpisov, štatútu a
rokovacieho poriadku komisie.
Čl. 11
Financovanie činnosti komisie
(1) Ministerstvo v rámci schváleného ročného rozpočtu komisie finančne zabezpečuje jej
činnosť, vrátane cestovných nákladov členov komisie a nákladov na činnosť pracovných skupín a
prizvaných expertov. Návrh rozpočtu komisie na príslušný kalendárny rok predkladá v určenom
termíne ministrovi predseda komisie.
(2) Finančné prostriedky na prevádzku komisie zabezpečuje ministerstvo a zahŕňa:
a) úhradu cestovného (s výnimkou leteckej dopravy a taxi služby) na miesto rokovania a späť
členom komisie ako aj členom pracovných skupín bude realizovaná refundáciou (t.j. po
úhrade výdavkov v organizácií budú originálne doklady doručené na ministerstvo
a následne uhradené na číslo účtu člena komisie alebo člena odbornej pracovnej skupiny),
b) náklady na primerané občerstvenie počas rokovania komisie, realizujú sa z rozpočtu
komisie,
c) náklady na primerané množstvo kancelárskeho materiálu pri zasadnutiach komisie.
(3) Kontrolu zameranú na hospodárenie s finančnými prostriedkami komisie vykonáva útvar
Kontroly a sťažností ministerstva .
Čl. 12
Rokovací poriadok Etickej komisie
(1) Plenárne zasadnutie je
a) riadne,
b) mimoriadne.
(2) Riadne plenárne zasadnutie zvoláva predseda spravidla raz za dva mesiace, najmenej však
štyrikrát ročne.
(3) Mimoriadne plenárne zasadnutie zvolá predseda v prípade naliehavej potreby, na žiadosť
ministra alebo najmenej piatich členov komisie; to platí aj v prípade, ak ide o zasadnutie
určenej pracovnej skupiny.
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(4) Plenárne zasadnutie je neverejné; rokovanie, zápisy a všetky materiály spojené s činnosťou
plenárneho zasadnutia, okrem vyhlásení, stanovísk a iných dokumentov určených na
zverejnenie, sú dôverné.
(5) Plenárne zasadnutie je uznášaniaschopné, ak sú na zasadnutí prítomné najmenej dve tretiny
členov komisie. Rozhodnutie sa schvaľuje dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých 10)
členov komisie.
(6) Člen komisie, ktorý hlasoval proti prijatiu rozhodnutia alebo stanoviska, má právo na
uvedenie jeho stanoviska a zdôvodnenia v zápisnici z rokovania a na jeho zverejnenie
súčasne so schváleným rozhodnutím alebo stanoviskom komisie. Týmto nie je dotknutá
povinnosť zachovania mlčanlivosti podľa čl. 2 ods. 4 písm. e) tohto štatútu.
(7) Členovia komisie, tajomník komisie, a zamestnanci ministerstva prizvaní k práci komisie sú
povinní rešpektovať všetky opatrenia na zabezpečenie ochrany a dôvernosti informácií,
údajov a dokumentácie spojenej s činnosťou komisie v súlade s príslušnými právnymi
predpismi a rokovacím poriadkom komisie.
(8) Plenárne zasadnutie môže na návrh predsedu v súlade s programom rokovania rozhodnúť o
povolení účasti na rokovaní ďalším osobám, pozvaným expertom a hosťom. Predseda
informuje pozvaných expertov a hostí pred udelením súhlasu komisie s ich účasťou na
rokovaní o povinnosti zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach dôverného
charakteru, s ktorými sa zoznámili v súvislosti so svojou účasťou na rokovaní, a vyžiada si
potvrdenie ich súhlasu s týmto záväzkom v písomnej forme.
(9) Podrobnosti o priebehu rokovaní komisie a jej predsedníctva, o spôsobe hlasovania,
predkladania materiálov, dopytov, žiadostí o konzultáciu a ďalších požiadaviek na zaujatie
stanoviska, posúdenie alebo spracovanie materiálov, ako aj o vedení a archivovaní
dokumentácie a potvrdení záväzku mlčanlivosti pozvaných expertov a hostí prizývaných na
plenárne zasadnutia upravuje Rokovací poriadok komisie, ktorý vydáva minister.
Čl. 13
Spoločné ustanovenie
Pod kvalifikáciami uvedenými v čl. 2 odsek 2 sa rozumejú aj príslušné kvalifikácie
získané podľa doterajších predpisov. 11)

Čl. 14
Prechodné ustanovenie

10
11

) § 5 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z.z.
) napr. § 21 nariadenia vlády č. 742/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania a § 12
nariadenia vlády č. 743/2004 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
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(1) Do vymenovania nových členov, vrátane predsedu a nových orgánov komisie podľa tohto
štatútu vykonávajú činnosť doterajší členovia a doterajšie orgány Centrálnej etickej komisie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
(2) Minister vymenuje nových členov komisie vrátane predsedu komisie podľa tohto štatútu
najneskôr do troch mesiacov od jeho účinnosti.
Čl. 15
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Štatút Centrálnej etickej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky zo dňa 1. júla 2003.
Čl. 16
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 1. mája 2005.

Rudolf Z a j a c, v.r.
minister
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