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 Preambula 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ako verejnoprávna, vzdelávacia a výskumná 
inštitúcia rozvíja a šíri vzdelanosť a vedecké poznanie v duchu akademickej slobody, excelentnosti, 
tradícií humanizmu, demokracie a dobrého mena. Hlási sa k hodnotám pravdy, dobra, spravodlivosti, 
zodpovednosti, tolerancie, porozumenia, dôvery, solidarity a ľudskej dôstojnosti ako východiskám 
otvárania nových horizontov vedeckého bádania a vzdelávania. 

Etická komisia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave odvíja svoje ciele od ambícií 
Univerzity Komenského v Bratislave byť popredným centrom európskej vzdelanosti v súlade s etickými 
princípmi v pedagogickej, výskumnej a umeleckej činnosti. V tomto rámci sa Etická komisia Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zaväzuje dodržiavať všeobecne známe a rešpektované 
morálne zásady založené na ľudských právach a dobrých mravoch. Etická komisia Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave je vo svojej činnosti nezávislá od ideológií a svetonázorov, vo svojom 
rozhodovaní je nestranná a nepodlieha individuálnym ani inštitucionálnym záujmom. 

Čl. 1 
Výklad pojmov 

(1) Skratkou „FiF UK“ sa rozumie Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Termínom 
„etická komisia“ sa rozumie Etická komisia FiF UK. Termínom „štatút etickej komisie“ sa rozumie 
Štatút Etickej komisie FiF UK.  

(2) Termínom „akademická činnosť“ sa označuje akákoľvek vedeckovýskumná, umelecká alebo 
pedagogická činnosť realizovaná na FiF UK, v mene FiF UK alebo v spolupráci s FiF UK. Termínom 
„projekt“ sa označuje akýkoľvek vedeckovýskumný, umelecký či iný projekt, ktorý sa realizuje na FiF 
UK, v mene FiF UK alebo v spolupráci s FiF UK. Realizácia projektu patrí medzi akademické činnosti. 

(3) Termínom „akademická obec“ sa označujú vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s 
FiF UK v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, a študenti zapísaní na 
študijných programoch uskutočňovaných na FiF UK. 

(4) Termínom „obec“ sa označujú členovia akademickej obce a všetci spolupracovníci FiF UK bez 
ohľadu na formálno-právny charakter zmluvného vzťahu, ktorý ich oprávňuje akýmkoľvek spôsobom 
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participovať na akademických činnostiach. Okrem členov akademickej obce sú členmi obce 
predovšetkým: 
a) pedagogickí a výskumní pracovníci, ktorí sú s fakultou v pracovnom pomere na iný ako 

ustanovený týždenný pracovný čas alebo ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru; 

b) pracovníci, ktorí vedecky ani pedagogicky nepôsobia na FiF UK a ktorí žiadajú o habilitačné 
konanie alebo inauguračné konanie na FiF UK; 

c) absolventi vysokých škôl, ktorí podali prihlášku na rigorózne konanie na FiF UK; 
d) ostatné fyzické osoby a právnické osoby, ktoré participujú na akademickej činnosti. 

(5) Termíny „člen“, „dekan“, „expert“, „osoba“, „participant“, „pracovník“, „predkladateľ“, „predseda“, 
„prodekan“, „študent“ a „učiteľ“, ich gramatické tvary a osobné zámená naviazané na tieto termíny 
sa používajú výlučne v rodovo neutrálnom zmysle a bez akýchkoľvek diskriminačných konotácií. 

Čl. 2 
Postavenie etickej komisie 

(1) Etická komisia sa zriaďuje na základe tohto štatútu a v súlade s ním. 
(2) Etická komisia je poradný orgán dekana FiF UK, ktorý sa zaoberá všetkými etickými aspektmi 

akademickej činnosti. Činnosť etickej komisie má rozmer: 
a) konzultačný, a to v prípade akejkoľvek spornej záležitosti týkajúcej sa dodržiavania etických 

princípov akademickej činnosti; 
b) zisťovací, a to v prípade podozrenia z porušenia etických princípov alebo obvinenia z porušenia 

etických princípov akademickej činnosti; 
c) rozhodovací, a to v prípade vydávania usmernenia zameraného na dodržiavanie etických 

princípov akademickej činnosti; 
d) odporúčací, a to v rámci vnútornej komunikácie na FiF UK v oblasti prijímania opatrení pri zistení 

porušenia etických princípov akademickej činnosti; 
e) deklaratórny, a to v prípade vydávania potvrdenia o dodržaní etických princípov akademickej 

činnosti. 
Etická komisia vykonáva svoju činnosť slobodne, nezávisle a v najlepšom záujme obce. 

(3) Etická komisia rešpektuje hodnoty a princípy ochrany ľudských práv a pri uskutočňovaní svojej 
činnosti sa riadi Listinou základných práv a slobôd, Helsinskou deklaráciou Svetovej lekárskej 
asociácie, relevantnými národnými právnymi predpismi, Etickým kódexom FiF UK a ďalšími 
predpismi upravujúcimi vzťahy v akademickej sfére v oblasti etiky a etické aspekty výskumu v 
jednotlivých vedných disciplínach. Etická komisia prijíma, že dokumenty uvedené v predchádzajúcej 
vete sú záväzné pre vymedzenie etických princípov akademickej činnosti. 

(4) Etická komisia uskutočňuje svoju činnosť len na výslovnú žiadosť členov obce, a to bez ohľadu na 
dôvody takejto žiadosti. 

(5) Neexistuje žiadna záväzná požiadavka pre členov obce získať súhlas etickej komisie na realizáciu 
akademickej činnosti, pokiaľ získanie takéhoto súhlasu nie je podmienkou tretej strany (napríklad 
poskytovateľa finančných prostriedkov určených na riešenie projektu alebo vydavateľa vedeckej 
alebo odbornej publikácie, ktorý ním podmieňuje začatie recenzného konania). 

(6) Rozhodnutia etickej komisie sú platné pre celú obec. 
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Čl. 3 
Pôsobnosť etickej komisie 

(1) Náplňou práce etickej komisie je: 
a) konzultovať a usmerňovať v otázkach súladu akademickej činnosti s etickými princípmi; 
b) preskúmavať a vyhodnocovať súlad akademickej činnosti s etickými princípmi; 
c) deklarovať súlad akademickej činnosti s etickými princípmi. 

(2) V rámci náplne práce etickej komisie podľa ods. 1 písm. a) ide najmä o konzultovanie alebo 
usmerňovanie zamerané na: 
a) dodržiavanie etických princípov akademickej činnosti; 
b) etické otázky týkajúce sa vzdelávacieho procesu a výskumu, ktorý so vzdelávacím procesom 

bezprostredne súvisí vrátane participácie študentov na akademickej činnosti; 
c) postupy v oblasti prijímania finančných prostriedkov alebo materiálneho vybavenia od darcov 

alebo sponzorov akademických činností. 
(3) V rámci náplne práce etickej komisie podľa ods. 1 písm. b) ide najmä o preskúmavanie alebo 

vyhodnocovanie zamerané na: 
a) súlad projektu alebo podobnej akademickej činnosti s etickými princípmi, ktoré sa štandardne 

uplatňujú v príslušnom vednom odbore; 
b) súlad spoločenskovedného, humanitného, interdisciplinárneho alebo iného výskumu alebo 

experimentu, ktorý by mohol predstavovať neprimeranú záťaž alebo riziko pre participantov 
(tretích strán) výskumu alebo experimentu, s etickými princípmi; 

c) zabezpečenie ochrany dôstojnosti, súkromia, práv a iných eticky relevantných nárokov 
participantov (tretích strán) spoločenskovedného, humanitného, interdisciplinárneho alebo iného 
výskumu alebo experimentu; 

d) zabezpečenie ochrany dôstojnosti, súkromia, práv a iných eticky relevantných nárokov členov 
obce, ktorí sa zúčastňujú na akademickej činnosti. 

(4) V rámci náplne práce etickej komisie podľa ods. 1 písm. c) ide najmä o vydávanie: 
a) interného potvrdenia v mene FiF UK o súlade projektu alebo akademickej činnosti s etickými 

princípmi pre členov obce; 
b) externého potvrdenia v mene FiF UK o súlade projektu alebo akademickej činnosti s etickými 

princípmi pre tretie strany. 
(5) Ktorýkoľvek člen obce môže dobrovoľne požiadať etickú komisiu o konzultáciu, usmernenie, 

preskúmanie alebo vyhodnotenie súladu ktorejkoľvek akademickej činnosti s etickými princípmi v 
oblastiach vymedzených v odsekoch 2 a 3. 

(6) Potvrdenie podľa odseku 4 vydáva etická komisia len na výslovnú žiadosť člena obce týkajúcu sa 
konkrétneho projektu, na ktorom daný člen obce participuje. 

(7) Etická komisia môže v konkrétnom prípade požiadať o odborné posúdenie aspektov akademickej 
činnosti relevantných pre rozhodovanie etickej komisie nezávislého experta v predmetnej oblasti. 
Etická komisia túto možnosť využije, ak o to požiada aspoň jeden jej člen. 
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Čl. 4 
Členovia etickej komisie 

(1) Etická komisia má päť riadnych členov a najmenej troch náhradných členov (ďalej len „člen etickej 
komisie“). Náhradný člen etickej komisie zastupuje riadneho člena etickej komisie, ak riadny člen je 
vylúčený z rokovania a rozhodovania etickej komisie podľa odseku 11. 

(2) Členom etickej komisie môže byť ktorýkoľvek člen akademickej obce na ustanovený týždenný 
pracovný čas, proti ktorému nie je vznesené žiadne obvinenie orgánmi činnými v trestnom konaní a 
ktorý 
a) s členstvom v etickej komisii dobrovoľne súhlasí; 
b) nie je členom etickej komisie v žiadnej inej inštitúcii; 
c) svoj mandát sa zaviaže vykonávať slobodne, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a v 

súlade s princípmi, ktoré sú vyjadrené v preambule tohto štatútu. 
(3) Z dôvodu vykonateľnosti právomocí pri výklade štatútu etickej komisie v prípade sporov podľa čl. 7 

nemôže byť členom etickej komisie dekan FiF UK ani prodekan zodpovedný za vedecký výskum na 
FiF UK. 

(4) Členov etickej komisie vymenúva dekan FiF UK. Nominácie na členov etickej komisie môžu dekanovi 
navrhovať členovia akademickej obce na ustanovený týždenný pracovný čas; nominovať možno 
ktoréhokoľvek člena akademickej obce na ustanovený týždenný pracovný čas. . Nominácia na člena 
etickej komisie je písomná a obsahuje stručné zdôvodnenie vhodnosti nominovanej osoby na 
členstvo v etickej komisii. Ak člen akademickej obce navrhuje iného člena akademickej obce, návrh 
obsahuje aj súhlas nominovanej osoby. 

(5) Najmenej jeden mesiac pred uplynutím funkčného obdobia člena etickej komisie dekan FiF UK vyzve 
členov akademickej obce na ustanovený týždenný pracovný čas na predkladanie nominácií na člena 
etickej komisie. Nominácie kandidátov na člena etickej komisie sa predkladajú do 14 kalendárnych 
dní od zverejnenia výzvy dekana FiF UK. Po uplynutí lehoty na predkladanie nominácií dekan FiF 
UK vyberie a vymenuje nového člena etickej komisie bez zbytočného odkladu. Dekan môže na účely 
výberu nového člena etickej komisie zriadiť výberovú komisiu a uskutočniť pohovor s nominovanou 
osobou. 

(6) Funkčné obdobie člena etickej komisie je dvojročné. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena 
etickej komisie aj opakovane. 

(7) Etickú komisiu vedie jej predseda. Predsedu volia členovia etickej komisie spomedzi riadnych členov 
etickej komisie tajným hlasovaním. Funkčné obdobie predsedu etickej komisie je dvojročné. Po 
uplynutí funkčného obdobia je predseda etickej komisie poverený jej vedením do zvolenia nového 
predsedu. 

(8) Funkčné obdobie člena etickej komisie, ktorý vykonáva funkciu predsedu etickej komisie, sa po 
uplynutí tohto funkčného obdobia automaticky predlžuje o jedno funkčné obdobie. Tento 
mechanizmus zabezpečuje kontinuitu v činnosti etickej komisie. 

(9) Mandát člena etickej komisie zaniká: 
a) uplynutím funkčného obdobia; 
b) zánikom členstva v akademickej obci; 
c) vzdaním sa členstva v etickej komisii písomným vyhlásením doručeným dekanovi FiF UK, a to aj 

bez udania dôvodu; 
d) vznesením obvinenia proti členovi etickej komisie orgánmi činnými v trestnom konaní. 
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(10) Ak mandát člena etickej komisie zanikne podľa ods. 9 písm. b) až d), dekan FiF UK vyzve členov 
akademickej obce na ustanovený týždenný pracovný čas na predkladanie nominácií na člena etickej 
komisie do 14 kalendárnych dní od okamihu, v ktorom udalosť podľa ods. 9 písm. b) až d) nastala. 
Nominácie kandidátov na člena etickej komisie sa predkladajú do 14 kalendárnych dní od 
zverejnenia výzvy dekana FiF UK. Po uplynutí lehoty na predkladanie nominácií dekan FiF UK 
vyberie a vymenuje nového člena etickej komisie bez zbytočného odkladu. Dekan môže na účely 
výberu nového člena etickej komisie zriadiť výberovú komisiu a uskutočniť pohovor s nominovanou 
osobou. 

(11) Člen etickej komisie sa nemôže zúčastňovať na prerokúvaní žiadosti a na rozhodovaní o žiadosti, 
ak je ohrozená jeho nezávislosť a nestrannosť. Ide predovšetkým o prerokúvanie a rozhodovanie o 
žiadosti týkajúcej sa akademickej činnosti, 
a) na ktorej participuje uvedený člen etickej komisie; 
b) na ktorej participuje blízka osoba alebo iný rodinný príslušník uvedeného člena etickej komisie; 
c) na ktorej participuje jemu nadriadená osoba s právomocou rozhodovať o pracovnoprávnych, 

finančných alebo iných zmluvných otázkach uvedeného člena etickej komisie; 
d) na ktorej participuje fyzická osoba alebo právnická osoba, voči ktorej uvedený člen etickej komisie 

pociťuje zaujatosť z iných dôvodov; 
e) ktorú uvedený člen etickej komisie považuje za tematicky nezlučiteľnú so svojím svetonázorom a 

osobnou integritou (výhrada vo svedomí). 
(12) Ak je predseda etickej komisie vylúčený z rokovania a rozhodovania etickej komisie podľa odseku 

11, bezodkladne to oznámi dekanovi FiF UK. Dekan FiF UK poverí iného riadneho člena etickej 
komisie zvolaním a vedením zasadnutia etickej komisie k žiadosti, pre ktorú je predseda etickej 
komisie vylúčený z rokovania a rozhodovania. Dekan FiF UK zároveň určí náhradného člena etickej 
komisie, ktorý sa zúčastní zasadnutia etickej komisie k žiadosti, pre ktorú je predseda etickej komisie 
vylúčený z rokovania a rozhodovania. 

(13) Ak z rokovania a rozhodovania etickej komisie podľa odseku 11 je vylúčený riadny člen etickej 
komisie, ktorý nie je jej predsedom, predseda etickej komisie určí náhradného člena etickej komisie, 
ktorý sa zúčastní zasadnutia etickej komisie k žiadosti, pre ktorú je riadny člen etickej komisie 
vylúčený z rokovania a rozhodovania. 

(14) Náhradný člen etickej komisie, ktorý sa zúčastní zasadnutia etickej komisie podľa odseku 12 alebo 
13, nesmie spĺňať podmienky na vylúčenie z rokovania a rozhodovania etickej komisie podľa odseku 
11. 

Čl. 5 
Predkladanie žiadostí 

(1) Žiadosti sa predkladajú etickej komisii na predpísanom formulári, ktorý je zverejnený na webovom 
sídle FiF UK. Žiadosti sa zasielajú predsedovi etickej komisie, a to v listinnej podobe na jeho 
pracovisko v rámci FiF UK alebo v elektronickej podobe na jeho pracovnú mailovú adresu. 
Predkladateľ žiadosti musí zabezpečiť, aby pri zaslaní žiadosti bola zabezpečená ochrana osobných 
údajov všetkých osôb, ktoré sa v žiadosti alebo v jej prílohách uvádzajú. 

(2) Ak sa žiadosť vzťahuje na predmet podľa čl. 3 ods. 3 alebo 4, k žiadosti sa prikladá protokol projektu 
alebo akademickej činnosti, ktorý obsahuje nasledujúce súčasti: 
a) opis projektu alebo akademickej činnosti; 
b) jasne vymedzené ciele projektu alebo akademickej činnosti; 
c) meno a pracovisko osoby zodpovednej za riešenie projektu alebo akademickú činnosť; 
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d) menný zoznam ďalších osôb zúčastnených na riešení projektu alebo akademickej činnosti, s 
uvedením ich pracovísk (ak je relevantný pre projekt alebo akademickú činnosť); 

e) znenie informovaného súhlasu pre participanta na výskume (ak je relevantný pre projekt alebo 
akademickú činnosť); 

f) informáciu, ako sa výskumný tím vysporiada s etickými problémami výskumu (s rizikami, s 
benefitmi výskumu, s ochranou výskumných dát a citlivých údajov, so spôsobom zaobchádzania 
s participantmi a pod.) (ak je relevantná pre projekt alebo akademickú činnosť). 

(3) K žiadosti je možné ďalej priložiť akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré predkladateľ žiadosti považuje 
za relevantné vzhľadom na predmet žiadosti. 

(4) Ak žiadosť neobsahuje požadované náležitosti podľa odsekov 1 až 3 alebo ak etická komisia 
potrebuje na svoje rozhodnutie ďalšie prílohy, elektronickou poštou vyzve predkladateľa žiadosti na 
jej úpravu alebo doplnenie a určí predkladateľovi lehotu na splnenie tejto výzvy. 

(5) Členovia etickej komisie sú povinní považovať žiadosť vrátane všetkých jej príloh za dôverné 
materiály, ktoré nie sú prístupné tretím osobám. Dôverný charakter žiadosti a jej príloh možno porušiť 
len v prípade, že etická komisia uplatní postup podľa čl. 3 ods. 7, a len v rozsahu nevyhnutnom na 
uplatnenie takéhoto postupu. Ak etická komisia uplatní postup podľa čl. 3 ods. 7, oslovený expert je 
povinný považovať žiadosť vrátane všetkých jej príloh za dôverný materiál. Oslovený expert musí 
byť o tejto skutočnosti náležite poučený. 

Čl. 6 
Zasadnutie etickej komisie 

(1) Zasadnutia etickej komisie sa konajú podľa potreby. Zasadnutie etickej komisie zvoláva predseda 
do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti. Ak predseda etickej komisie je vylúčený z rokovania a 
rozhodovania etickej komisie podľa čl. 4 ods. 11, zasadnutie etickej komisie zvoláva člen etickej 
komisie, ktorého na to poveril dekan FiF UK podľa čl. 4 ods. 12. 

(2) Predseda etickej komisie alebo člen etickej komisie poverený zvolaním a vedením zasadnutia etickej 
komisie zvoláva zasadnutie etickej komisie najmenej 14 kalendárnych dní pred jeho konaním, pričom 
riadnym členom etickej komisie a náhradným členom etickej komisie, ktorí sú vybraní podľa čl. 4 
ods. 12 alebo 13, doručí program a písomné podklady k všetkým žiadostiam, ktoré sú na zasadnutí 
prerokúvané. V naliehavých prípadoch je možné lehotu na zvolanie zasadnutia etickej komisie a 
zaslanie programu a písomných podkladov skrátiť, ak proti tomu nenamieta žiadny pozvaný člen 
etickej komisie. 

(3) Prvé zasadnutie etickej komisie, ktorej členovia sú vymenovaní ako prví v poradí po nadobudnutí 
účinnosti tohto štatútu, zvoláva a vedie dekan FiF UK do 30 kalendárnych dní od vymenovania podľa 
čl. 4 ods. 4. Na tomto zasadnutí etická komisia volí svojho predsedu. Zasadnutie etickej komisie, 
ktoré sa koná ako prvé po uplynutí funkčného obdobia jej predsedu, zvoláva a vedie končiaci 
predseda, ktorý je poverený jej vedením podľa čl. 4 ods. 7. Končiaci predseda je povinný zvolať toto 
zasadnutie bez zbytočného odkladu. Na tomto zasadnutí etická komisia volí svojho predsedu. 

(4) Etická komisia je uznášaniaschopná, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej 
riadnych členov. Ak sa namiesto riadneho člena etickej komisie vylúčeného z rokovania a 
rozhodovania etickej komisie podľa čl. 4 ods. 11 zasadnutia zúčastňuje náhradný člen etickej 
komisie, etická komisia je uznášaniaschopná, ak je na zasadnutí prítomný taký počet členov etickej 
komisie, ktorý zodpovedá nadpolovičnej väčšine všetkých riadnych členov etickej komisie. 

(5) Etická komisia môže prizvať na zasadnutie, na ktorom sa prerokúva žiadosť, predkladateľa žiadosti, 
resp. osobu, ktorú predkladateľ žiadosti poverí svojím zastupovaním. Etická komisia môže prizvať na 
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zasadnutie, na ktorom sa prerokúva žiadosť, experta, ak sa uplatňuje postup podľa čl. 3 ods. 7. 
Prítomnosť osôb na zasadnutí etickej komisie podľa predchádzajúcich dvoch viet sa vzťahuje len na 
časť zasadnutia etickej komisie, na ktorej sa prerokúva bod, pre ktorý boli na zasadnutie etickej 
komisie prizvaní. 

(6) Etická komisia na zasadnutí žiadosť prerokuje a prijme k nej rozhodnutie, resp. vydá potvrdenie, ak 
predmetom žiadosti je vydanie potvrdenia. Etická komisia bezodkladne doručí svoje rozhodnutie, 
resp. potvrdenie predkladateľovi žiadosti. Ak etická komisia nerozhodne o žiadosti na zasadnutí, na 
ktorom sa žiadosť prerokúva, musí tak urobiť dodatočne do 30 dní od termínu konania tohto 
zasadnutia. Predkladateľa žiadosti musí o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť. Ak etická 
komisia vyzvala predkladateľa žiadosti na jej úpravu alebo doplnenie a určila lehotu na splnenie 
výzvy v súlade s čl. 5 ods. 4, počas plynutia tejto lehoty neplynie lehota na vydanie rozhodnutia 
etickej komisie. Ak predkladateľ žiadosť neupraví alebo nedoplní požadovaným spôsobom do 
stanovenej lehoty, etická komisia vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti. 

(7) Rozhodnutie etickej komisie je písomné a obsahuje výrok a odôvodnenie. Potvrdenie vydané etickou 
komisiou je písomné. 

(8) Etická komisia prijíma rozhodnutia konsenzom prítomných členov. Ak konsenzus nie je dosiahnutý, 
etická komisia rozhoduje hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia etickej komisie je v takom prípade 
potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov etickej komisie. 

(9) Voči rozhodnutiu etickej komisie sa môže predkladateľ žiadosti do 30 dní od prijatia rozhodnutia 
písomne odvolať k prodekanovi zodpovednému za vedecký výskum na FiF UK. Prodekan 
rozhodnutie do 30 dní potvrdí alebo vec so zdôvodnením vráti na opätovné prerokovanie etickej 
komisii alebo predloží dekanovi s návrhom na rozhodnutie. 

(10) Členovia etickej komisie, ktorí sú vymenovaní ako prví v poradí po nadobudnutí účinnosti tohto 
štatútu, sú povinní bezodkladne pripraviť a schváliť rokovací poriadok etickej komisie. Prípadné 
zmeny rokovacieho poriadku sa uskutočňujú formou dodatkov, ktoré sa číslujú, pokiaľ etická komisia 
neprijme nový rokovací poriadok. 

(11) Členovia etickej komisie, ktorí sú vymenovaní ako prví v poradí po nadobudnutí účinnosti tohto 
štatútu, sú povinní pripraviť návrh Etického kódexu FiF UK. Etický kódex FiF UK vydáva dekan FiF 
UK ako vnútorný predpis FiF UK po prerokovaní vo Vedeckej rade FiF UK. Do nadobudnutia 
účinnosti Etického kódexu FiF UK sa etická komisia pri svojom rozhodovaní riadi predovšetkým 
Etickým kódexom UK. 

Čl. 7 
Výklad štatútu etickej komisie 

Výklad ustanovení štatútu etickej komisie sa uskutočňuje v súlade s princípmi, ktoré sú vyjadrené v jeho 
preambule. V prípade sporu o výklad jednotlivých ustanovení štatútu etickej komisie sa podanie výkladu 
upravuje takto: 

a) v prípade sporu o výklad štatútu etickej komisie medzi členmi etickej komisie podáva výklad 
ustanovení štatútu etickej komisie jej predseda; 

b) v prípade pretrvania sporu o výklad predsedu etickej komisie podáva výklad ustanovení štatútu 
etickej komisie prodekan zodpovedný za vedecký výskum na FiF UK; 

c) v prípade pretrvania sporu po výklade štatútu etickej komisie prodekanom FiF UK výklad podáva 
dekan FiF UK. Výklad dekana nadobúda záväznosť po jeho prerokovaní vo Vedeckej rade FiF 
UK. O výklade dekan FiF UK bezodkladne písomne informuje etickú komisiu. Tento výklad sa 
stáva v rámci FiF UK konečným a záväzným pre všetky strany sporu; 
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d) v prípade sporu o výklad jednotlivých ustanovení štatútu medzi etickou komisiou ako celkom na 
jednej strane a predkladateľom žiadosti o posúdenie akademickej činnosti na strane druhej 
podáva výklad ustanovení štatútu etickej komisie prodekan FiF UK zodpovedný za vedecký 
výskum na FiF UK. Ak spor pretrvá aj po výklade podanom prodekanom, analogicky sa uplatní 
postup výkladu dekanom FiF UK podľa písmena c); 

e) v prípade sporu o výklad jednotlivých ustanovení štatútu etickej komisie v rámci projektu 
spoločného pracoviska Univerzity Komenského v Bratislave (viď Vnútorný predpis UK č. 
16/2016), ako aj v rámci spoločného projektu s tretími stranami (subjektmi mimo Univerzity 
Komenského v Bratislave) podá etická komisia výklad výlučne v tých častiach posudzovaného 
projektu, ktoré sa predmetne vzťahujú na postupy a aktivity členov obce; v ostatných častiach 
posudzovaného projektu môže podať výklad po konzultácii s partnerskou etickou komisiou 
príslušnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, resp. po konzultácii s príslušnou treťou 
stranou. 

Čl. 8 
Záverečné ustanovenia 

(1) Zverejňovanie a zmeny štatútu etickej komisie: 
a) štatút etickej komisie, jeho dodatky a úplné znenie sa zverejňujú v elektronickej podobe na 

webovom sídle FiF UK; 
b) zmeny štatútu etickej komisie sa uskutočňujú formou dodatkov, ktoré sa číslujú; 
c) pri každej zmene štatútu etickej komisie dekan FiF UK vydá jeho úplné znenie. 

(2) Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 8/2018 Štatút Etickej komisie FiF UK nadobúda platnosť 
a účinnosť 19. 10. 2020. 

(3) Dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu č. 8/2018 Štatút Etickej komisie FiF UK nadobúda platnosť 
a účinnosť 31. 5. 2021. 

(4) Štatút etickej komisie v znení dodatkov č. 1 a 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom vydania. 

V Bratislave 31. 5. 2021 

  ………………………………………… 
  prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 
  dekan FiF UK 
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