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Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) 
vydáva v súlade s čl. 8 ods. 3 vnútorného predpisu FSEV UK č. 1/2022 ktorý upravuje vnútorný systém 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Univerzity Komenského v 
Bratislave, Fakulty sociálnych a ekonomických vied  a s čl. 13  ods. 3 a 6 vnútorného predpisu č. 1/2011 
Organizačný poriadok  FSEV UK v znení neskorších dodatkov tento dodatok č. 1 k Rokovaciemu 
poriadku Etickej komisie FSEV UK. 
 

 
Článok 1 

  
Vnútorný predpis sa s účinnosťou od 1.2.2023 mení a dopĺňa nasledovne:  
 
V článku 2 sa dopĺňa nový odsek 2.9., ktorý znie:  
Člen/ka Etickej komisie (vrátane členov a členiek podľa odseku 2) je povinný/á bezodkladne oznámiť 
predsedovi/níčke Etickej komisie FSEV UK skutočnosti týkajúce sa osobných záujmov, ktoré 
predstavujú alebo by mohli predstavovať konflikt záujmov, napríklad bývalé a súčasné finančné, 
profesionálne, či osobné väzby voči prejednávanej veci či osobe ako aj členstvo v združeniach, 
participácia na projektoch, vzťahy nadriadenosti a podriadenosti vrátane akademických vzťahov ako 
napríklad vedenie záverečnej práce alebo vzťah študenta a vyučujúceho. Etická komisia FSEV UK 
následne rokuje o riziku konfliktu záujmov. Na základe výšky rizika konfliktu záujmov a intenzity vplyvu 
osobného záujmu Etická komisia FSEV UK rozhodne o prijatí opatrení na riešenie konfliktu záujmov, 
ktorými môžu byť napríklad uvedenie konfliktu záujmov do zápisnice alebo vylúčenie člena/ky z časti 
alebo z celej prejednávanej veci. 
 
V článku 3, ods. 3.1. sa mení počet „dvakrát“ na „štyrikrát“ ročne.  
 
V článku 3, ods. 3.7. sa veta na konci dopĺňa, „ktorý vypracuje a aktualizuje podľa potreby.“ 
 
V článku 5, ods. 5.6. sa odsek precizuje a jeho nové znenie je:  

„Uznesenie alebo odporúčanie Etickej komisie FSEV UK je schválené, ak ho odsúhlasí 
nadpolovičná väčšina prítomných stálych členov/niek Etickej komisie FSEV UK. Člen/ka Etickej 
komisie FSEV UK, ktorý/á má odlišné stanovisko, poskytne k uzneseniu alebo odporúčaniu 
priradiť „odlišné stanovisko“ v písomnom vyjadrení, a to v lehote najneskôr do 7 dní od prijatia 
uznesenia alebo odporúčania. Hlasovanie sa uskutočňuje verejne, pokiaľ  nie je návrh člena/ky 
Etickej komisie FSEV UK na tajné hlasovanie vo veci schválený jednomyseľne.“  

V článku 6, odsek 6.2. sa text upravuje nasledovne:  
6.2. Žiadosť je potrebné podať elektronickou formou prostredníctvom aplikácie MS Teams a prípadné 

doplňujúce prílohy poslať na mailovú adresu Etickej komisie FSEV UK 
(etickakomisia@fses.uniba.sk), v dostatočnom časovom predstihu, najmenej 2 týždne pred 
začiatkom výskumu/podaním projektovej žiadosti. Etická komisia FSEV UK môže jednomyseľne 
v odôvodnených prípadoch odpustiť uvedenú lehotu.  

 
V článku 6, odsek 6.3. sa text upravuje nasledovne:  
6.3. V žiadosti žiadateľ  označí, či ide o: 

a) posúdenie návrhu výskumného projektu, ktorý má byť súčasťou projektovej žiadosti  



b) posúdenie návrhu výskumného projektu, ktorý sa má realizovať v rámci výskumu alebo 
schváleného výskumného projektu pracoviska  
c) posúdenie návrhu výskumného projektu záverečnej práce  

 
V článku 6, odsek 6.6. sa text upravuje pododsekmi 6.6.1 – 6.6.4. nasledovne:  

6.6.1. Žiadosti podľa bodu 6.3., písm. c) na základe predložených údajov posúdí primárne 
príslušný člen/ka EK FSEVUK za daný študijný program, a to vždy najmenej raz za týždeň. 
Ak má za to, že údaje poskytnuté žiadateľom v žiadosti sú dostatočné, považuje sa 
predbežný súhlas za plnohodnotný po uplynutí tejto lehoty.  

6.6.2. V prípade potreby doplnenia údajov si EK FSEV UK vyžiada doplnenie od žiadateľa/ky 
a/alebo školiteľa/ky. V prípade dožiadania, príslušný/á člen/ka EK FSEV UK za daný študijný 
program následne predloží žiadosť spolu so stanoviskom na hlasovanie EK FSEV UK ako 
kolektívneho orgánu.  

6.6.3. V prípade potreby individuálneho posúdenia žiadosti podľa bodu 6.3., písm. c) vzhľadom 
na osobitný charakter výskumu, sa touto žiadosťou bude zaoberať Etická komisia FSEV UK 
a prerokuje ju.  

6.6.4. V prípade žiadosti podľa bodu 6.3., písm. c), ktorá má potenciál/ambíciu budúceho 
publikovania, je potrebné k týmto žiadostiam vyplniť aj formulár súvisiaci s posúdením 
štandardov publikovania podľa APA. Formulár tvorí prílohu č. 3  vnútorného predpisu č. 
5/2022. EK FSEV UK hlasuje ako kolektívny orgán po doplnení predloženej žiadosti ihneď. 

 
V článku 7, ods. 7.1 sa za text odseku dopĺňa veta:  
„Per rollam hlasovanie je možné uskutočniť s využitím formulárového hlasovania cez MS Forms.“  
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

 
2.1. Ostatné ustanovenia vnútorného predpisu FSEV UK č. 5/2022 ostávajú nedotknuté.  
2.2. Tento vnútorný predpis prerokovala Rada pre kvalitu FSEV UK dňa  29.11.2022.  
2.3. Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom 1.2.2023.  
 
 
 
V Bratislave, 31. januára 2023     doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
               dekanka 


