
Štatút Etickej komisie Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied 

 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

1) Etická komisia Centra spoločenských a psychologických vied SAV (ďalej len „komisia“) je 
zriadená za účelom riešenia etických otázok spojených s vedeckovýskumnou činnosťou 
pracovníkov a pracovníčok Centra spoločenských a psychologických vied SAV (ďalej len 
„CSPV SAV“). 

2) Komisia je poradným orgánom riaditeľa/ky CSPV SAV. 
3) Komisia má troch stálych členov, pričom každá z troch organizačných zložiek CSPV SAV 

má v komisii zastúpenie prostredníctvom vedeckého pracovníka/čky, ktorý je 
organizačne zaradený do príslušnej organizačnej zložky.  

4) Stálych členov komisie menuje do funkcie na návrh vedúceho/vedúcej organizačnej 
zložky riaditeľ/ka CSPV SAV.  

5) Stálym členom komisie sa môže stať pracovník/čka CSPV SAV, ktorý/á je držiteľom 
kvalifikačného stupňa IIa alebo I, prípadne vedeckopedagogického titulu docent alebo 
profesor.   

6) Funkčné obdobie členov komisie je 4 roky, člen/ka komisie môže byť do funkcie 
vymenovaný najviac trikrát za sebou.  

7) Komisia môže byť v odôvodnených prípadoch (konflikt záujmov člena komisie, potreba 
expertného názoru a pod.) doplnená ad hoc členom/kou z radov pracovníkov CSPV SAV, 
prípadne iných vedeckých inštitúcií. Pri jeho/jej vymenovaní riaditeľ/ka CSPV SAV určí, 
pre aké návrhy je ad hoc člen/ka vymenovaný/á. V tom prípade má ad hoc člen/ka 
komisie pre účely prijatia uznesenia z takéhoto rokovania rovnaké hlasovacie práva ako 
stály/a člen/ka.  

8) Členstvo v komisii vzniká dňom vymenovania do funkcie.  
9) Členstvo v komisii zaniká 

a. ukončením funkčného obdobia člena, 
b. písomným vzdaním sa členstva, 
c. ukončením pracovného pomeru v CSPV SAV, 
d. odvolaním riaditeľom/kou CSPV SAV pred ukončením funkčného obdobia,  

 

 

 

 



Článok 2 

Organizačná štruktúra komisie 

1) Činnosť komisie zabezpečuje predseda/níčka komisie, ktorý/á zvoláva a riadi zasadnutia 
komisie, zabezpečuje súčinnosť komisie s ostatnými orgánmi CSPV SAV a jedná v mene 
komisie navonok.  V jeho/jej neprítomnosti alebo v prípade jeho konfliktu záujmov ho 
zastupuje podpredseda/níčka komisie. 

2) Predsedu/níčku komisie si spomedzi seba volia stáli členovia na svojom prvom rokovaní.  

 

Článok 3 

Predmet činnosti komisie 

1) Komisia koná na podnet alebo z vlastnej iniciatívy.  
2) Predmetom činnosti komisie je najmä:  

a. pripomienkovanie a hodnotenie súladu metodológie a výskumného dizajnu 
vedeckých  projektov a výskumných zámerov v rámci CSPV SAV s etickými 
štandardmi (viď nižšie bod 3). Túto činnosť vykonáva komisia na základe žiadosti 
zodpovedného/nej riešiteľa/ky pre prebiehajúce aj pripravované projekty či 
výskumné zámery.  Žiadosť o posúdenie môže podať ktorýkoľvek výskumný 
pracovník/pracovníčka a doktorand/ka CSPV SAV, pričom predmetom posúdenia 
môže byť celý projekt aj čiastkový výskumný zámer.  

b. riešenie podnetov pracovníkov/čok CSPV SAV poukazujúcich na porušovanie 
etických princípov vedeckej práce, Etického kódexu SAV a všeobecne platných 
legislatívnych noriem.  

c. vyjadrovanie sa k etickými otázkam a dilemám, ktoré vzniknú počas realizácie 
vedecko-výskumných projektov  v rámci CSPV SAV, 

d. formulovanie vyhlásení a stanovísk k aktuálnym otázkam súvisiacim s etikou 
vedeckej práce,  

e. príprava, schvaľovanie a hodnotenie dokumentov, usmernení a inštrukcií súvisiacich 
s etikou vedeckej práce, 

f. informovanie pracovníkov/čok CSPV SAV o významných skutočnostiach, udalostiach 
či zmenách relevantných pre zabezpečenie súladu realizovaných výskumných 
projektov s etickými štandardmi vedeckej práce.   

3) Komisia pri svojej činnosti a posudzovaní vychádza z relevantných domácich 
a medzinárodných dokumentov a etických kódexov vedeckej činnosti, najmä: 

a. Etický kódex SAV 
b. The European Code of Conduct for Research Integrity (ALLEA) 
c. An EU Code of Ethics for Socio-Economic Research 

(http://www.respectproject.org/ethics/412ethics.pdf) 
d. Code of Human Research Ethics (www.bps.org.uk) 



4) Komisia sa nezaoberá anonymnými podnetmi.  

 

Článok 4 

Činnosť komisie 

1) Členovia komisie sa prijatím členstva zaväzujú vzdelávať sa a oboznamovať sa 
s relevantnými dokumentmi týkajúcimi sa etických štandardov vedeckej práce. 
Povinnosťou členov je zúčastňovať sa zasadnutí a plniť úlohy vyplývajúce zo štatútu 
komisie.  

2) Rokovanie komisie môže prebiehať osobne alebo prostredníctvom informačno-
komunikačných technológií. O forme rokovania rozhoduje predseda/níčka komisie, 
prípadne zastupujúci člen/ka, ktorý/á vedie rokovanie.   

3) Člen/ka komisie sa nezúčastňuje na zasadnutiach v prípade, ak je navrhovateľom, 
protistranou alebo ak vypovedá v konaní o porušení etických pravidiel vedeckej práce. 
Rovnako sa člen/ka komisie nezúčastňuje rokovania, ak je v konflikte záujmov. V týchto 
prípadoch riaditeľ/ka CSPV SAV menuje ad hoc člena/ku komisie.  

4) Komisia je uznášaniaschopná, ak sa na rokovaní zúčastňujú všetci traja členovia. 
V prípade, ak nastane skutočnosť opísaná v  článku 4 bod 3), je komisia 
uznášaniaschopná, ak sa na rokovaní zúčastnia zvyšní stáli členovia komisie 
a vymenovaný/á ad hoc člen/ka.  

5) Komisia informuje pracovníkov/čky CSPV SAV o požadovaných formálnych a obsahových 
požiadavkách na návrhy, o spôsoboch ich podania a asistuje im pri napĺňaní týchto 
požiadaviek.   

6) V odôvodnených prípadoch môže predseda/níčka komisie na zasadnutie pozvať 
riaditeľa/ku CSPV SAV, vedúcich organizačných zložiek, expertov z interného alebo 
externého prostredia, príp. iné osoby, ktorých vypočutie je potrebné pre prerokovanie 
prípadu.  

7) Komisia si môže od osôb uvedených v článku 4 bod 6) vyžiadať aj písomné stanovisko.  
8) Rozhodovanie komisie prebieha konsenzuálne. V prípade nedosiahnutia konsenzu sa 

rozhoduje na základe väčšiny hlasov zúčastnených členov komisie. 
9) Z rokovania komisie sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje všetky uznesenia prijaté na 

rokovaní a ktorá sa archivuje. Zápisnica sa doručí riaditeľovi/ke CSPV SAV, 
navrhovateľom a ďalším dotknutým osobám. 

 

 

 

 



Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

1) Členovia komisie zachovávajú mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli počas 
svojho pôsobenia v komisii.  

2) Tento štatút bol schválený Vedeckou radou CSPV SAV dňa 14. 02. 2020. Nadobúda 
účinnosť dňom schválenia. 

 

 

Mgr. Denisa Fedáková, PhD. 

riaditeľka CSPV SAV 


