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ZÁPISNICA 

Etická komisia FSEV UK 
14.2.2023 

miestnosť A012, FSEV UK 
 
Prítomní členovia EK FSEV UK: 
 
prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD., 
Ing. Miroslava Jánošová, PhD.,  
doc. PhDr. Andrej Findor, PhD., 
Mgr. Katarína Očková, PhD., 
doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD., 
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD., 
Neprítomný člen EK FSEV UK: Ing. Lukáš Vartiak, PhD. 
Hostia: doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 
 
Program:  

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie pripomienok k práci EK 

3. Vznesenie otázok a návrhov k posudzovaniu Žiadostí  

4. Ostatná činnosť EK FSEV UK 

5. Záver 

 

Ad 1) 

Predsedníčka EK FSEV UK prof. Pitoňáková otvorila zasadnutie EK FSEV UK a privítala 

prítomných členov a členky EK a hostí. Oboznámila prítomných a prítomné o hlavnom bode 

programu, pre ktorý bolo zasadnutie zvolané, t j. vznesenie otázok a návrhov k posudzovaniu 

Žiadostí a ich prerokovanie. Zároveň konštatovala, že zápis zo zasadnutia EK FSEV UK 

vyhotoví S. Dvorská (tajomníčka EK) a požiadala o návrh overovateľov. Dr. Očková a Dr. 

Jánošová sa prihlásili na overenie zápisnice. 

 

Ad 2) 

Dekanka pripomenula prítomným členom nový dodatok (dodatok č. 1) k Smernici dekanky 

č.5/2022 Rokovací poriadok Etickej komisie FSEV UK, ktorý je v platnosti od 1.2.2023. 

V stručných bodoch a pomocou infografiky odprezentovala prítomným členom hlavné body 

dodatku. Rekapitulácia týchto bodov bola potrebná a nápomocná, nakoľko otázky ohľadom 

zadefinovania konkrétnej činnosti EK ohľadom posudzovania jednotlivých Žiadostí 

pretrvávali. 
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Ad 3) 

Svoje návrhy na precizovanie posudzovania Žiadostí prednieslo viacero prítomných členov 

a členiek EK.  

• Prítomní/é členovia/ky Etickej komisie sa zhodli na lehote hlasovania, resp. 

schvaľovania Žiadostí, a to: najmenej 48h a najviac 7 dní. Ak v lehote 7 pracovných dní 

(pričom o podaní nových Žiadostí je Etická komisia informovaná tajomníčkou každú 

stredu) nebude komisia žiadať o doplnenie ďalších údajov/dokumentov od žiadateľa, 

bude jeho Žiadosť schválená, čím sa predbežný súhlas EK stáva definitívnym. 

Žiadateľ/ka bude o rozhodnutí (resp. schválení) EK informovaný/á emailom.  

• Ak sa žiadateľovi/ke žiadosť zamietne, tak toto rozhodnutie EK odôvodní. Žiadateľ/ka 

v tomto prípade môže opätovne podať žiadosť na EK, ale až po odstránení všetkých 

nedostatkov, na ktoré bol/a upozornený/á.  

• Prítomní/é členovia/ky EK sa zhodli, že študenti a študentky majú byť upozornení/é, 

že svoju Žiadosť o súhlas Etickej komisie podľa štandardov etiky výskumu pri 

záverečnej práci majú podávať v dostatočnom predstihu.  

• Prítomní/é členovia/ky EK sa zhodli, že pre žiadateľov a aj pre samotnú EK by bolo 

prospešné, keby boli na webe sprístupnené nasledovné dokumenty:  

− vzor Informovaného súhlasu (ktorý bude platiť pre všetky žiadosti),  

− vzor vyplnených žiadostí (konkrétne ide o 3 žiadosti, ktoré sú sprístupnené na 

webe EK)  

− odporúčania na správne vypĺňanie týchto žiadostí. 

o K úlohe dodania týchto dokumentov sa prihlásila p. doc. Lisá.  

 

• Doc. Findor navrhol, aby Žiadosť o posúdenie etiky výskumu bola súčasťou 

záverečnej práce. A to z toho dôvodu, aby pri obhajobe záverečnej práce mohla 

prítomná komisia skontrolovať, či študent/ka dodržal/a všetky body formulára 

Žiadosti, ktoré zaškrtol/la. Inými slovami, Žiadosť o súhlas EK podľa štandardov etiky 

výskumu pri záverečnej práci, ktorá bude súčasťou (ako príloha č. 1) záverečnej práce 

žiadateľa/ky, bude dôkazom toho, že schválený Etickou komisiou bol ten výskum 

žiadateľa/ky (ktorý plánoval/a uplatniť pri záverečnej práci), ktorý bol 

odprezentovaný práve v Žiadosti o súhlas EK. 

 

Prítomní/é členovia/ky EK sa zhodli na nasledovanej formulácii, ktorá bude žiadateľovi/ke 

odoslaná (emailom tajomníčkou EK) ako informácia o schválení jeho Žiadosti Etickou 

komisiou: 

„Vaša žiadosť bola posúdená a schválená Etikou komisiou  FSEV UK pod číslom XY.“ 

 Zároveň bude (podľa dohody prítomných členov EK) v tejto emailovej správe uvedená 

inštrukcia, aby študent/ka vo svojej záverečnej práci uviedol/la:  



 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta sociálnych  

a ekonomických vied 

Mlynské luhy 4  

821 05  Bratislava 

FSEV 358-1/2023-SD 

 

 

+421 2 206 69 800 

 

 

www.fses.uniba.sk 

 

1. v Čestnom vyhlásení: „Výskum v tejto záverečnej práci bol schválený EK FSEV UK 

pod číslom XY.“ 

2. v prílohe záverečnej práce Žiadosť o posúdenie etiky výskumu ako bola podaná na 

posúdenie  EK FSEV UK.  

 

Ad 4) 

Prítomní/é členovia/ky EK sa zhodli na tom, že je dôležité, aby každé pracovisko, resp. ústav 

FSEV UK malo na svojej web stránke uvedený zoznam externých/é vyučujúcich/e (resp. 

školiteľov/ky) aj s ich kontaktom. 

 

Prof. Pitoňáková informovala o priebehu a obsahu konferencie, ktorú zorganizoval Rektorát 

UK pre členov/ky Etických komisií UK, a ktorej témou bolo sexuálne obťažovanie. Prítomní 

/é členovia/ky EK sa zhodli na tom, že v tejto téme by sa nemala školiť len etická 

a disciplinárna komisia, ale všetci zamestnanci/kyne FSEV UK, čiže EK požiadala prítomnú 

dekanku o zabezpečenie fakultného školenia  pre zamestnancov/kyne a doktorandov/ky 

FSEV UK.  

 

Ad 5) 

Predsedníčka EK FSEV UK ohlásila koniec zasadnutia EK a poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

Zapísal/a: Mgr. Simona Dvorská, PhD.  

 

Overili: Katarína Očková, MSc., PhD., AFHEA., Ing. Miroslava Jánošová, PhD. 

 

 

 

 

 

Prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD. 

Predsedníčka EK FSEV UK 

 


