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Z Á P I S N I C A 

Etická komisia FSEV UK 
29.11.2022 

Miestnosť A012, FSEV UK (hybridne) 
 

 
Prítomní/é členky/členovia EK FSEV UK:  
prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD., Ing. Miroslava Jánošová, PhD.,- prostredníctvom MS Teams, 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., Michal Daňo 
 
 
Program: (viď program) 

1. Otvorenie 
2. Voľba predsedu/predsedníčky a overovateľky 
3. Činnosť EK FSEV UK  
4. Aktualizácia vnútorného predpisu č. 5/2022 – Rokovací poriadok EK FSEV UK  
5. Záver  

 
Ad 1)  
Poverená vedením EK FSEV UK prof. Pitoňáková otvorila zasadnutie EK FSEV UK a privítala prítomných 
a prítomné. Konštatovala uznášaniaschopnosť.  
Zároveň konštatovala, že zápis zo zasadnutia EK FSEV UK vyhotoví M. Daňo (dekanát FSEV UK) a požiadala 
o návrh overovateľa/ky. Dr. Očková sa prihlásila na overenie zápisnice.  
 
Ad 2)  
Nakoľko VP FSEV UK č. 5/2022 vyžaduje voľbu predsedu/predsedníčky, doc. Findor navrhol za predsedníčku 
pani Prof. Pitoňákovú, tá nomináciu prijala.  
Hlasovanie:  
Za: 5  proti: 0  zdržal/a sa: 1  
Uznesenie č. 1/2022  
Etická komisia FSEV UK zvolila za predsedníčku prof. Ing. Mgr. Renátu Pitoňákovú, PhD.  
 
Ad 3)  
Činnosť EK FSEV UK je v súčasnosti riadená ustanoveniami Etického poriadku a Rokovacím poriadkom EK FSEV 
UK. Žiadatelia/ky si môžu podávať 2 typy žiadostí o posúdenie etiky výskumu, pričom žiadosť je potrebné podať 
vždy vopred a to prostredníctvom formuláru cez aplikáciu MS Forms.  
Žiadosti o výskum v rámci projektov, alebo výskumné projekty posudzuje EK individuálne.  

§ Registratúrne číslo pre Žiadosť o posúdenie súladu výskumného projektu s etickými štandardmi je: 
FSEV 1647/2022 

§ Každá žiadosť má následne pridelené číslo v rozhodnutí podľa podania, napr. prvá žiadosť má číslo 
FSEV 1647-1/2022. Rozhodnutie je vydané v SJ alebo EN.  

 
Žiadosti o etiku výskumu v záverečnej práci sú automaticky odsúhlasené podmienečne. Členky a členovia EK 
FSEV UK dostávajú každý týždeň prehľad žiadostí s vyplnenými údajmi v tabuľke excel a môžu v prípade 
potreby preskúmať ktorúkoľvek podanú žiadosť, za účelom detailného posúdenia a následného vydania 
rozhodnutia.  

§ Registratúrne číslo pre Žiadosť o súhlas Etickej komisie podľa štandardov etiky výskumu pri záverečnej 
práci je: FSEV 1646/25022 



 

Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta sociálnych  
a ekonomických vied 

Mlynské luhy <  
=>? @A  Bratislava 

FSEV &'()/+(++-SD 

 

 

 

 

www.uniba.sk 

 

 
Ad 4)  
Vzhľadom na aplikačnú prax súvisiacu s Vnútorným predpisom č. 5/2022 a potreby detailnejšej úpravy 
požiadaviek predkladaných žiadostí o posúdenie etiky výskumu, ako aj úpravu a sprecizovanie procesov 
posudzovania, otvorila predsedníčka EK FSEV UK diskusiu, z ktorej vyplynuli požiadavky na doplnenie:  

§ Posudzovanie jednotlivých žiadostí o posúdenie etiky výskumu v záverečných prácach by malo byť 
dvojstupňové, t.j. posúdenie za daný št. odbor/program príslušným členom/kou EK FSEV UK, následne 
rozhodnutie vydávané EK FSEV UK ako celkom 

§ Posudzovanie jednotlivých žiadostí o posúdenie etiky výskumu v projektoch a vedeckých výstupoch 
by malo byť jednostupňové – EK FSEV UK ako kolektívny orgán  

§ Je potrebné vypracovať Policy Guideline pre školiteľov/ky,a by vedeli ako pracovať so študentmi/kami, 
ktorí/é budú realizovať výskum v záverečných prácach, ktorý bude vyžadovať posúdenie Etickou 
komisiou FSEV UK za účelom potenciálneho budúceho publikovania 

o  vzor bude APA kódex a doc. Lisá navrhne prispôsobenie na podmienky FSEV UK  
§ Žiadosti o posúdenie EK FSEV UK by mali byť doplnené o nasledovné údaje:  

o  zraniteľné osoby 
§ Rokovací poriadok EK FSEV UK by mal byť doplnený nasledovne:  

o  doplniť bod 6.7. podľa diskusie (dvojfázové prerokovanie, doplnenie údajov, hlasovanie pre 
rollam, identifikácia záverečných prác, ktoré môžu byť neskôr publikované)  

o  bod 3.1., EK FSEV UK zasadá riadne 4 x ročne 
o  bod 3.7., vypracovať dotazník stavu etiky na FSEV UK – ročné hodnotenie, komisia sa tomu 

bude venovať priebežne 
o  bod 6.2., preč-písomnou formou na adresu, ostane len „podať na emailovú adresu“ 
o  bod 6.3., posúdenie návrhu vyžaduje presné označenie  
o  bod 7.1., návrh si vyžaduje dopracovanie (dekanka) 

 
Dekanka zapracuje pripomienky a pošle upravený návrh dodatku členom/kám EK FSEV UK, pričom tento bude 
zároveň digitalizovaný, aby žiadosti mohli byť naďalej posudzované ako je uvedené v bode 4 tejto zápisnice. 
Nová úprava by mala platiť od začiatku LS 2022/2023.  
 
Ad 5)  
Dekanka informovala, že s účinnosťou od 1.12.2022 bude funkciu tajomníčky EK FSEV UK vykonávať Mgr. 
Simona Dvorská, PhD.  
Predsedníčka EK FSEV UK poďakovala prítomným za účasť.  
 
Najbližšie riadne zasadnutie Etickej komisie bude dňa 7.3.2023 o 13:30 hod. na FSEV UK 
 
 
Zapísal: Michal Daňo 
 
Overila: Mgr. Katarína Očková, PhD.   
 
      
 
        Prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.  
         Predsedníčka EK FSEV UK  


