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PREAMBULA 

1. Etická komisia Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu 

(ďalej len „komisia“) apeluje na rešpektovanie všeobecných princípov humanizmu, 

slušnosti, spravodlivosti, ako aj na dodržiavanie morálnych imperatívov signifikantných 

nielen pre akademické prostredie, ale pre celú demokratickú občiansku spoločnosť, ktoré 

sú založené na etických zásadách rovnosti, nediskriminácie, tolerovaní ľudskej dôstojnosti, 

osobnej cti a profesionálnej zodpovednosti. Jej cieľom je vykonávať kontrolu nad 

dodržiavaním zásad etiky, transparentnosti, slušnosti a spravodlivosti a podporovať 

zdravé, inšpirujúce a konkurencieschopné akademické prostredie. 

2. Komisia predstavuje autonómny, odborný poradný orgán, kreovaný vedením Univerzity 

Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu (ďalej len „FTVŠ UK“) 

a pracuje na základe schváleného štatútu. 

 

Článok 1 

Pôsobnosť a poslanie komisie 

1. Komisia posudzuje najmä súladnosť s princípmi etiky, rešpektovanie dôstojnosti, slobody, 

zdravia a bezpečnosti všetkých zúčastnených osôb ako aj súlad s platnou legislatívou 

a medzinárodnými normami v: 

a) projektoch realizovaných na FTVŠ UK zahŕňajúcich ľudské subjekty, ktorých 

súčasťou sú intervenčné programy kondičného, alebo terapeutického charakteru, 

analýza osobných dát, laboratórne testy, odber a analýza vzoriek ľudského 

biologického materiálu a názory subjektov o ich zdravotnom, psychickom stave 

a kvalite života. 

2. Definícia projektov v čl. 1, ods. 1, písm. a) nie je konečná. Ak sa na tom komisia uznesenie 

väčšinou svojich členov, možno preskúmať aj iný projekt. 

3. Rozhodnutia komisie v rozsahu tohto štatútu nevylučujú zodpovednosť riešiteľa projektu 

za porušenie príslušných právnych predpisov v oblasti športu, pedagogiky, 

experimentálneho výskumu, ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov 

Slovenskej republiky a Európskej únie. 

4. Pri rozhodovaní aplikuje komisia zásady, hodnoty a princípy ochrany základných 

ľudských práv a slobôd, najmä tie, ktoré uznáva Slovenská republika, Európska únia, Rada 

Európy a Organizácia spojených národov. Komisia rešpektuje a uplatňuje Ústavu 

Slovenskej republiky, zákony Slovenskej republiky, ako aj ďalšie významné dohovory 

a deklarácie, najmä Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Dohovor o ochrane ľudských 

práv a základných slobôd, Chartu základných práv Európskej únie, Medzinárodnú 

smernicu pre biomedicínsky výskum, Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, 

dodatkový protokol k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne a Európskej charty 

výskumných pracovníkov, vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 

433/2011 Z. z., ktorá ustanovuje podrobnosti žiadosti o stanovisko k biomedicínskemu 

výskumu v platnom znení a s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky 

a v zhode s Helsinskou deklaráciou Svetovej asociácie lekárov. Vo svojej činnosti 

zohľadňuje aj ďalšie zásady zakotvené v príslušných právnych predpisoch, dohovoroch, 

medzinárodných zmluvách a odporúčacích dokumentoch, ako aj v etickom kódexe 

Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Článok 2 

Zloženie a základné princípy kreovania a fungovania komisie 

1. Komisia je zložená z piatich stálych členov. Pozostáva z predsedu, podpredsedu, tajomníka 

a dvoch ostatných členov. 
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2. Členov komisie a jej predsedu vymenúva dekan FTVŠ UK z radov odborníkov 

pôsobiacich na akademickej pôde FTVŠ UK, prípadne aj odborníkov mimo organizačnej 

štruktúry FTVŠ UK, najmä odborníkov so statusom nielen odbornej, ale aj spoločensky, 

eticky a morálne uznávanej autority. 

3. Pri výbere vhodných členov postupuje dekan FTVŠ UK tak, aby zaistil čo najvyššiu možnú 

mieru primerane vyváženej vedeckej odbornosti naprieč celým spektrom jednotlivých 

oblastí. Primerane vedecky vyváženú odbornosť komisie možno dosiahnuť najmä vtedy, 

keď členovia komisie predstavujú odborníkov v oblasti telesnej výchovy a športu, 

filozofie, práva, medicíny, psychológie, ako aj ďalších oblastí. Nie je vylúčené, aby sa 

členom komisie stala aj osoba, ktorá nemá kvalifikáciu vo vzťahu k otázkam odborného 

charakteru. Takáto osoba reprezentuje prvok laickosti očakávajúc, že bude predovšetkým 

reflektovať aktuálne názory spoločnosti. 

4. Dekan FTVŠ UK je pri výbere vhodných členov komisie povinný dodržiavať zásadu 

rovnakého zaobchádzania (nediskriminácie) bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, 

jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, 

príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho 

nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. 

5. Dekan FTVŠ UK vymenúva členov komisie tak, aby títo členovia boli schopní rozpoznať 

proporcionalitu zásahu do ľudskej dôstojnosti, subjektívnych práv, zdravia a dobra, 

legitímnych záujmov účastníkov výskumu, ako aj starostlivosti o pokusné zvieratá, 

v porovnaní s dosiahnutím väčšieho spoločenského dobra, ktoré potenciálne môže byť 

výsledkom realizovaného výskumu. 

6. Členovia komisie musia byť spôsobilí chápať význam výskumu a jeho vplyv na ľudské 

zdravie a prosperitu. 

7. Členovia komisie sú povinní rešpektovať princíp inkompatibility a nezaujatosti pri 

hodnotení výskumných projektov. Pri rozhodovaní nie sú viazaní názormi, príkazmi ani 

inými usmerneniami dekana FTVŠ UK alebo tretích osôb. Tým však nie je vylúčené právo 

členov komisie vziať do úvahy odporúčania a názory erudovaných odborných kapacít 

z oblasti vedy a spoločenského života. Každý člen komisie rozhoduje podľa svojho 

najlepšieho vedomia a svedomia, rešpektujúc aktuálny stav poznania vedeckých disciplín. 

8. Požiadavka zachovania nezávislosti vo vzťahu k posudzovaniu etiky a sledovaniu priebehu 

posudzovaných výskumných projektov zvýrazňuje význam manažmentu možného 

konfliktu záujmov. Členovia komisie, sú preto povinní bezodkladne ohlásiť predsedovi 

komisie každý́ aktuálny alebo potenciálny konflikt záujmov vo vzťahu k svojej práci 

v komisii. 

9. Všetci členovia komisie majú navzájom rovnocenné postavenie a každý hlas člena komisie 

má rovnakú váhu. 

10. Všetky informácie v súvislosti s prácou komisie sa považujú za dôverné. Všetci členovia 

a pracovníci komisie, ako aj všetci externí odborníci, sú povinní zachovať vo vzťahu 

k danej informácii mlčanlivosť. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktoré 

komisia prizvala ako externých odborníkov za účelom konzultácie v určitých otázkach. 

11. Funkčné obdobie členov komisie sú štyri (4) roky. 

12. Podmienkou vzniku členstva v  komisii je: 

a) bezúhonnosť, 

b) požadované vzdelanie a skúsenosti, 

c) súhlas navrhovanej osoby s menovaním za člena komisie, 

d) súhlas so zverejnením mena, priezviska, pracoviska v materiáloch a stanoviskách 

komisie, 

e) záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach dôverného charakteru, o ktorých sa 

člen dozvie v súvislosti so svojím členstvom v komisii, 
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f) záväzok oznámiť všetky okolnosti alebo skutočnosti, ktoré by mohli viesť k vzniku 

alebo by priamo zakladali konflikt záujmov vo vzťahu k členstvu v komisii alebo vo 

vzťahu ku konkrétnemu problému prerokovávaného komisiou. 

12.1.  Za bezúhonného sa na účely tohto štatútu nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený 

za úmyselný trestný čin. 

13. Členstvo v komisii zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia, 

b) skončením pracovného pomeru na FTVŠ UK, 

c) písomným vzdaním sa členstva, 

d) odvolaním člena predsedom komisie (člen je odvolaný, ak s jeho odvolaním súhlasí 

dvojtretinová väčšina všetkých členov komisie), 

e) smrťou. 

13.1. Návrh na odvolanie člena komisie môže podať dekan FTVŠ UK, ako aj ktorýkoľvek 

z členov komisie. Na odvolanie člena je v zmysle ods. 13 písm. d) potrebná dvojtretinová 

väčšina všetkých členov komisie. 

14. Funkcia člena komisie je nezastupiteľná. 

 

Článok 3 

Predseda komisie 

1. Predseda komisie je do funkcie volený ostatnými členmi komisie v prítomnosti všetkých 

jej členov, pričom kandidátov na funkciu predsedu komisie, môže podávať ktorýkoľvek 

z členov komisie. Predsedom komisie sa stáva kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu 

hlasov všetkých jej členov. V prípade rovnosti hlasov sa voľba predsedu opakuje. Pokiaľ 

v opätovnej voľbe kandidátov dôjde k rovnosti hlasov, rozhodne žreb dekana FTVŠ UK. 

Hlasovanie členov komisie je tajné prostredníctvom hlasovacích lístkov, ktoré následne 

sčíta a výsledky hlasovania vyhodnotí niektorý z členov komisie, poverený sčítaním hlasov 

(skrutátor). 

2. Rokovanie komisie zvoláva jej predseda podľa potreby, spravidla raz za dva mesiace, 

najmenej však trikrát do roka. Predseda komisie je oprávnený zvolať mimoriadne 

zasadnutie podľa potreby na základe predložených žiadostí. 

3. Mimoriadne zasadnutie je predseda komisie povinný zvolať vtedy, pokiaľ o to požiadajú 

aspoň dvaja členovia tejto komisie, spolu s uvedením dôvodu jeho zvolania. Predseda 

komisie zvolá mimoriadne zasadnutie najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti. 

O termíne a mieste konania mimoriadneho zasadnutia upovedomí všetkých členov komisie 

tak, aby sa mali možnosť o tom dozvedieť najneskôr 5 dní pred jeho konaním. 

4. Predseda komisie plní tieto úlohy: 

a) zastupuje komisiu pred orgánmi štátnej správy a samosprávy a pred verejnosťou, 

b) predsedá riadnemu a mimoriadnemu zasadnutiu komisie, ktoré pripravuje a zvoláva, 

c) zabezpečuje včasné reagovanie na žiadosti o ich posúdenie, 

d) vypracúva plán zasadnutí a iných aktivít komisie, 

e) riadi činnosť komisie v období medzi jednotlivými jej zasadnutiami, 

f) podpisuje rozhodnutia prijaté komisiu, 

g) koordinuje a vedie aktivity komisie, 

h) rozhoduje v mene komisie v urgentných situáciách, najmä v prípadoch, keď by 

zloženie komisie nepostačovalo na jej uznášaniaschopnosť, 

i) v spolupráci s tajomníkom komisie pripravuje program zasadnutí komisie. 

5. Predseda komisie pravidelne informuje dekana FTVŠ UK o činnosti komisie, ako aj 

o skutočnostiach relevantných pre riadne a efektívne plnenie povinností komisie. 

 

 



6 
 

Článok 4 

Podpredseda komisie 

1. Podpredseda komisie je volený nadpolovičnou väčšinou členov komisie, pričom 

kandidátov na funkciu podpredsedu komisie môže podávať ktorýkoľvek z členov komisie. 

Za kandidáta na podpredsedu komisie nemožno navrhnúť predsedu komisie. 

Podpredsedom komisie sa stáva kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov 

všetkých jej členov. V prípade rovnosti hlasov sa voľba podpredsedu komisie opakuje. 

Pokiaľ v opätovnej voľbe kandidátov dôjde k rovnosti hlasov, rozhodne žreb dekana FTVŠ 

UK. Hlasovanie členov komisie je tajné prostredníctvom hlasovacích lístkov, ktoré 

následne sčíta a výsledky hlasovania vyhodnotí niektorý z členov komisie, poverený 

sčítaním hlasov (skrutátor). 

2. Podpredseda zastupuje predsedu komisie v čase jeho neprítomnosti alebo v prípade, keď 

je predseda komisie vykonávateľom alebo spoluvykonávateľom určitého výskumu. 

 

Článok 5 

Tajomník komisie 

1. Tajomníka komisie do funkcie vymenúva dekan FTVŠ UK na návrh predsedu komisie. 

Tajomník je stálym členom komisie, má práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v tejto 

komisii. 

2. Tajomník plní najmä tieto úlohy: 

a) zúčastňuje sa na každom zasadnutí komisie, 

b) vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí komisie a na základe pokynov predsedu 

komisie poskytuje administratívnu podporu pre prácu komisie, 

c) vykonáva archiváciu dokumentov súvisiacich s činnosťou komisie a s príslušnými 

právnymi predpismi, (v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach)  

d) zodpovedá za zabezpečenie ochrany a dôvernosti údajov, informácií a dokumentácie 

súvisiacich s činnosťou komisie,  

e) pripravuje, v spolupráci s predsedom a podpredsedom komisie, dokumenty na 

zasadnutia. 

3. Tajomník komisie má k dispozícií počítač, tlačiareň, kopírovací prístroj, skartovač 

a softvérové vybavenie na vedenie agendy komisie. 

4. Po skončení funkcie je tajomník povinný včas a zodpovedne odovzdať agendu, 

dokumentáciu a archív komisie novovymenovanému tajomníkovi v súčinnosti 

s predsedom komisie. 

5. Tajomník disponuje kľúčom od archivačných priestorov komisie. Tajomník je oprávnený 

mať vo svojej držbe kľúč od archivačných priestorov, avšak prístupnosť k archivácii 

tajomník zabezpečí aj iným vhodným spôsobom, najmä pre prípad svojej 

práceneschopnosti, alebo inej nepredvídateľnej udalosti. Prístupnosť k archivácii tajomník 

zabezpečí po dohode s predsedom komisie tak, aby nebola ohrozená činnosť tejto komisie 

a dôvernosť archivovaných dokumentov. O spôsobe zabezpečenia prístupnosti k archívu 

vhodným spôsobom upovedomí predseda komisie aj ostatných členov komisie. 

 

Článok 6  

Prizývanie expertov 

1. Komisia si môže pri riešení niektorých závažných odborných otázok v odôvodnených 

prípadoch prizvať odborníkov rôznych vedeckých disciplín, ako aj právnych poradcov 

v prípadoch kvalifikovaného riešenia problematiky, ktoré nie sú obsadené stálymi členmi 

komisie, a tiež v prípadoch, keď je potrebné v rámci rozhodovania komisie zjednotiť 

a ujasniť názor jej členov. 
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2. Členovia komisie a prizvaní odborníci sú viazaní mlčanlivosťou o informáciách, ktoré sa 

dozvedia v priebehu rokovania z poskytnutej dokumentácie a pri vykonávaní dozoru nad 

priebehom projektu výskumu podľa čl. 8, ods. 7. 

 

Článok 7 

Materiálne zabezpečenie činnosti komisie 

1. FTVŠ UK v Bratislave priestorovo, technicky, finančne a administratívne zabezpečuje 

činnosť komisie, najmä vhodné priestory na konanie pravidelných rokovaní komisie, prácu 

jej tajomníka, odmeny členov komisie, ako aj na bezpečnú archiváciu dokumentácie 

súvisiacej s činnosťou komisie v súlade so zabezpečením ochrany údajov a informácií 

podľa platných právnych predpisov a tohto štatútu. 

 

Článok 8 

Základné princípy činnosti komisie 

1. Princípy, ktoré sa komisia zaväzuje dodržiavať, zodpovedajú smerniciam v oblasti 

biomedicínskej etiky pochádzajúcich z rozličných zdrojov, ako aj právne záväzných 

dokumentov zameraných na ochranu účastníkov výskumu, akým je napríklad Dohovor 

o ľudských právach a biomedicíne Rady Európy. Pri aplikácii týchto princípov je potrebné 

vziať do úvahy ich vzájomnú previazanosť. 

2. Bazálnym princípom, ktorý musí mať komisia neustále na zreteli a ktorý má prednosť pred 

všetkými ostatnými princípmi, na ktorých spočíva jej činnosť, je požiadavka na dôsledné 

rešpektovanie a ochranu ľudskej dôstojnosti v kontexte princípu primátu ľudskej osoby. 

Telesná integrita, ochrana a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, ako aj ďalšie základné 

práva účastníka výskumu, majú vždy prednosť pred záujmom vedy alebo spoločnosti. 

3. Imanentnou súčasťou princípu rešpektovania a ochrany ľudskej dôstojnosti rešpektujúc 

primát ľudskej osoby, je aj požiadavka na striktné uplatňovanie princípu subsidiarity 

a proporcionality s ohľadom na adekvátny a opodstatnený zásah do základných práv 

účastníka výskumu. 

4. Komisia musí v každom jednotlivom prípade vyhodnotiť dopad navrhovaných 

výskumných metód a postupov na základné práva účastníkov výskumu s osobitným 

zreteľom na princíp podľa ods. 2 tohto článku. Za týmto účelom komisia zisťuje, či 

navrhnuté vedecké metódy a postupy predstavujú jediný možný a vhodný spôsob 

výskumu. V každom prípade je povinná zohľadňovať, či k rovnakým alebo porovnateľným 

výsledkom nemožno dôjsť aj aplikáciou iných výskumných metód, ktoré budú menej 

výrazne zasahovať do ľudskej dôstojnosti, resp. iných základných práv účastníkov 

výskumu. 

5. V prípade, keď komisia dôjde po aplikácii „etických princípov komisie“, odbornom 

posúdení a starostlivom uvážení k záveru, že cieľ, ktorý sa má výskumom dosiahnuť 

nemožno dosiahnuť žiadnymi inými vhodnými prostriedkami než sa navrhuje, a zároveň 

tým nebude nad primeranú mieru zasiahnuté do ľudskej dôstojnosti a základných práv 

účastníka výskumu, musí pristúpiť k testu vzájomne kolidujúcich záujmov spoločnosti. 

Záujem a dobro účastníka výskumu má v prípade konfliktu vždy prednosť pred záujmami 

vedy a spoločnosti. 

 

Článok 9 

Zásady činnosti komisie 

1. Zasadnutie komisie zvoláva jej predseda zvyčajne týždeň pred termínom konania, 

písomne, alebo e-mailom posiela pozvánku a návrh programu. 

2. Zasadanie komisie je neverejné. 
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3. Podklady pre prerokovanie komisiou musia byť doručené najmenej 20 dní pred konaním 

zasadnutia komisie. 

4. Prejedanie jednotlivých bodov agendy komisie sa uskutočňuje v nasledujúcich bodoch: 

a) prejedávanie projektov, ktoré boli vrátené na doplnenie, 

b) prejedávanie nových projektov, 

c)  korešpondencia komisie, 

d) rôzne. 

5. Z každého zasadania vyhotovuje komisia zápis, ktorý obsahuje: dátum, miesto a hodina 

zasadania, zoznam prítomných členov (príloha – prezenčná listina), zoznam 

ospravedlnených členov, zoznam prítomných prizvaných podľa čl. 6, hlavné body diskusie, 

záznam o rozhodnutí, vrátane výsledkov hlasovania, podpis predsedu komisie. 

6. Zápisy zo zasadnutia komisie sú odosielané členom komisie (môže byť aj skrátená verzia) 

a dekanovi FTVŠ UK v Bratislave. 

 

Článok 10  

Posudzovanie žiadostí 

1. Komisia hodnotí úplnosť informácií poskytnutých navrhovateľom projektu, pomer rizika 

a prínosu pre subjekty hodnotenia, vhodnosť navrhnutého projektu, kvalifikáciu 

a skúsenosti zodpovedného vedúceho projektu, schopnosť výskumného pracoviska 

vykonať navrhovaný výskum, primeranosť navrhovaného projektu z hľadiska bezpečného 

zásahu pre ľudských účastníkov, dostatočnosť monitoringu priebehu projektu. 

2. Primárnou úlohou komisie je však predovšetkým zabezpečiť, aby predložené žiadosti 

o preskúmanie, ktoré posudzuje, boli eticky akceptovateľné skôr, ako by sa povolilo ich 

vykonanie. Týmto spôsobom komisia poskytuje aj verejnú záruku, že neetický výskum sa 

nepovolí, zatiaľ čo výskum, ktorý́ je dobrej kvality aj eticky prijateľný́, sa naopak bude 

podporovať. 

3. Komisia posudzuje etickú akceptovateľnosť daného výskumného projektu z dvoch 

kľúčových hľadísk: 

a) z hľadiska etických implikácií vykonania výskumu, predvídateľných dôsledkov 

výsledkov výskumu pre spoločnosť („spoločnosť“ môže znamenať tak 

miestne/lokálne, ako aj širšie kontexty a môže zahŕňať aj potenciálne záujmy budúcich 

generácií), 

b) z hľadiska budúcich účastníkov výskumu, aby sa chránili ich práva, dôstojnosť, 

bezpečnosť a zdravie so zreteľom na požiadavku legitímnosti a primeranosti zásahu 

do základných práv. 

4. Po oboznámení sa s obsahom predloženej žiadosti o posúdenie, pristúpi komisia 

k posúdeniu žiadosti, či je de lege lata (podľa platných a účinných právnych predpisov) 

kompetentná na to, aby sa daným žiadateľom a jeho výskumným návrhom zaoberala. Keď 

komisia zistí, že na prerokovanie a rozhodnutie o návrhu nie je kompetentná, odporučí 

žiadateľovi, aby sa obrátil na príslušnú kompetentnú etickú komisiu. 

5. Žiadosť o posúdenie výskumného projektu (ďalej len „žiadosť o posúdenie“) sa podáva 

písomne alebo elektronicky v slovenskom alebo anglickom jazyku. Žiadosť o posúdenie je 

možné podať aj osobne v printovej podobe u tajomníka komisie. Žiadosť o posúdenie, 

ktorá sa podáva elektronicky, je potrebné spolu so všetkými prílohami zaslať na e-mailovú 

adresu uvedenú na webovej stránke fakulty pri komisii. Žiadosť o posúdenie, ktorá sa 

podáva v printovej podobe prostredníctvom poštovej prepravy, kuriérom alebo iným 

spôsobom, je potrebné zaslať tajomníkovi komisie na adresu FTVŠ UK. Tajomník komisie 

po prijatí žiadosti o posúdenie o tom bezodkladne upovedomí predsedu komisie. 

6. Žiadosť o posúdenie musí obsahovať: 
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a) meno zodpovedného výskumného pracovníka (zodpovedného riešiteľa), kvalifikácie 

a skúsenosti výskumných pracovníkov (riešiteľov), 

b) spôsob financovania, 

c) cieľ a zdôvodnenie výskumu založené na čo najaktuálnejšom prehľade vedeckých 

poznatkov, 

d) predpokladané metódy a postupy výskumu, 

e) vyhlásenie o predchádzajúcich alebo súčasných žiadostiach o posúdenie alebo 

schválenie daného výskumného projektu a o výsledku týchto žiadostí v iných 

inštitúciách, 

f) zdôvodnenie účastí ľudí/zvierat v danom výskumnom projekte, 

g) inklúzne/exklúzne kritériá pre účastníkov, 

h) postupy náboru a výberu účastníkov, 

i) opatrenia na rešpektovanie súkromia účastníkov výskumu na zabezpečenie dôvernosti 

osobných údajov, 

j) popis výskumných zariadení, 

k) podrobnosti o všetkých navrhovaných platbách a odmenách za účasť vo výskume, 

l) podrobnosti o všetkých okolnostiach, ktorý by mohli viesť ku vzniku konfliktov 

záujmov a ktoré by mohli ovplyvniť nezávislý úsudok výskumných pracovníkov, 

m) podrobnosti o poistení náhrady škody pokrývajúcom riešenie poškodenia, ktoré by 

vzniklo v kontexte daného výskumného projektu. 

n) informovaný súhlas účastníka výskumu. 

7. Komisia po prijatí žiadosti o posúdenie pristúpi k jej preskúmaniu z formálnej stránky, či 

spĺňa všetky náležitosti v zmysle tohto štatútu, ako aj príslušných právnych predpisov. 

Úvodná kontrola má overiť, či žiadateľ pripojil všetky dokumenty, ktoré sú významné pre 

etické posúdenie daného výskumného návrhu. Ak komisia zistí, že žiadosť o posúdenie 

neobsahuje všetky požadované náležitosti, vyzve žiadateľa na jej doplnenie, prípadne 

vyzve na odstránenie nesprávne uvedených údajov, k čomu určí žiadateľovi primeranú 

lehotu, nie však viac ako 60 kalendárnych dní. Po tom, čo žiadateľ splní všetky požiadavky 

pre správnosť a úplnosť podanej žiadosti o preskúmanie, začne komisia hodnotiaci proces, 

o čom vhodným spôsobom upovedomí žiadateľa. 

8. V prípade potreby je komisia oprávnená vyžiadať si aj ďalšie materiály na posúdenie 

projektu. Svoje požiadavky oznamuje komisia žiadateľovi spolu s upozornením, že projekt 

nesmie byť začatý bez predchádzajúceho súhlasného stanoviska komisie. 

9. Po oboznámení žiadateľa o začatí hodnotiaceho procesu, predseda komisie alebo ním 

poverený zástupca určí člena/členov komisie alebo prizvaného odborníka/odborníkov 

(ďalej len „ad hoc spravodajca“), ktorý preštuduje predloženú dokumentáciu 

posudzovaného projektu. Ad hoc spravodajca/spravodajcovia prednesie svoje detailné 

hodnotenie výskumného projektu celej komisii predtým, ako sa daný́ výskumný projekt 

v komisii rozdiskutuje. 

10. Komisia nie je disciplinárnym/kárnym, prípadne sankčným orgánom, ktorý by bol 

oprávnený na udeľovanie sankcií pracovníkom výskumu. V prípade záveru o akomkoľvek 

porušení etických noriem sankcie neudeľuje, vypracováva len podrobnú hodnotiacu 

správu. 

 

Článok 11 

Rozhodovanie komisie 

1. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Každý člen 

komisie má jeden hlas. 

2. Komisia rozhoduje uznesením. Na hlasovaní o uznesení sa zúčastňujú výlučne 

vymenovaní stáli členovia komisie. 
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3. Členovia komisie, u ktorých by pri posudzovaní návrhu konkrétneho projektu mohlo ísť 

o stret záujmov, sa na prerokovávaní ani na hlasovaní nezúčastnia. Na prerokovávaní a na 

hlasovaní sa v tom prípade zúčastnia dočasní členovia komisie vymenovaní dekanom 

FTVŠ UK na návrh predsedu komisie. Rozhodnutie sa schvaľuje dvojtretinovou väčšinou 

hlasov prítomných členov komisie. Člen komisie, ktorý hlasuje proti prijatiu návrhu, má 

právo, aby jeho stanovisko bolo uvedené v zápisnici z rokovania. 

4. Keď komisia vyžaduje k svojmu rozhodnutiu ďalšie informácie, upozorní na túto 

skutočnosť žiadateľa, ktorý je povinný dokumentáciu doplniť najneskôr do 60 dní od 

doručenia upozornenia. Márnym uplynutím lehoty, sa žiadosť považuje za odloženú. 

 

Článok 12 

Oznámenie rozhodnutia komisie 

1. Komisia žiadateľovi písomne oznámi svoje stanovisko a uvedie jeho odôvodnenie do 30 

dní od prijatia žiadosti o preskúmanie. 

2. Písomné rozhodnutie ako odpoveď na žiadosť zodpovedného riešiteľa projektu výskumu 

a pokusov na ľuďoch a zvieratách musí obsahovať: 

a) názov a adresu komisie, 

b) presný názov projektu, ktorý bol hodnotený, 

c) meno žiadateľa, 

d) zoznam hodnotenej dokumentácie, 

e) mená členov komisie prítomných na rokovaní, 

f) záver a rozhodnutie komisie, 

g) v prípade súhlasu komisie upozornenie zodpovedného riešiteľa najmä na povinnosť: 

I. predložiť na posúdenie komisii všetky nové dodatky a zmeny projektu pred ich 

uplatnením pri riešení projektu, 

h) odôvodnenie rozhodnutia komisie, bez ohľadu na to, či žiadosti o preskúmanie 

vyhovela alebo nevyhovela, 

i) dátum hodnotenia projektu a podpis predsedu. 

 

Článok 13 

Sledovanie priebehu projektu biomedicínskeho výskumu 

1. Zodpovedný riešiteľ je povinný bezodkladne ohlásiť komisii všetky závažné 

a neočakávané udalosti a zmeny, ktoré môžu negatívne ovplyvniť bezpečnosť subjektov 

hodnotenia alebo zvyšujú riziko subjektov hodnotenia, resp. významne ovplyvnia priebeh 

projektu. 

 

Článok 14  

Archivácia 

1. Komisia uchováva nasledovnú dokumentáciu: 

a) zoznam členov komisie a jej štatút, 

b) podklady, ktoré žiadateľ podal osobne, doručil poštou alebo poslal na elektronickú 

adresu komisie, 

c) korešpondenciu komisie so žiadateľmi a zúčastnenými stranami, 

d) zápisnice zo zasadnutí komisie, 

e) dokumentáciu a korešpondenciu týkajúcu sa priebežného sledovania projektu, 

f) oznámenie o ukončení resp. predčasnom ukončení projektu, vrátane dôvodu pre 

predčasné ukončenie, 

g) rozhodnutia. 

2. Za riadnu archiváciu je zodpovedný tajomník komisie. Dokumentácia sa uchováva po dobu 

minimálne 5 rokov od dátumu ukončenia štúdie. Na požiadanie sa dokumentácia môže 
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poskytnúť k nahliadnutiu oprávneným slovenským alebo zahraničným kontrolným 

orgánom. 

3. Keďže niektoré z archivovaných dokumentov obsahujú citlivé informácie (napr. osobné 

údaje alebo informáciu vzťahujúcu sa na duševné vlastníctvo), je nevyhnutné zo strany 

komisie mať k dispozícii prostriedky na ochranu citlivých údajov v archíve. Dokumenty 

z archívu – a to výlučne len ich fotokópie – je možné tretím osobám poskytnúť len na 

základe písomnej žiadosti a v prípadoch, ktoré upravujú príslušné právne normy. O vydaní 

fotokópií dokumentov z archívu rozhoduje komisia nadpolovičnou väčšinou všetkých jej 

členov za súčinnosti s dekanom FTVŠ UK, ktorý má poradný hlas. 

 

Článok 15 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a doplnky štatútu je možné uskutočniť len na základe písomného dodatku 

schváleného dekanom FTVŠ UK. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto štatútu je príloha č. 1 – Platby za administratívne práce 

etickej komisie Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu. 

3. Ruší sa štatút etickej komisie FTVŠ UK zo dňa 14.06.2007. 

4. Tento štatút nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť dňa 26.11.2018. 

 

 

V Bratislave 26.11.2018 

 

 

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD. 

dekan FTVŠ UK  


