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Postup podávania žiadosti na Etickú radu (ER) FiF UK: 

1. Etická rada prerokováva žiadosti priebežne, tj. nie je fixný termín ku ktorému je potrebné 

podať žiadosť. Spravidla sa má vyjadriť do 30 dní od podania žiadosti.  

2. Odporúčame, aby si žiadateľ dopredu preštudoval tieto dokumenty: Etický kódex FiF UK 

a Vnútorný predpis č.7/2022. Jeho 5. časť precizuje štatút Etickej rady. 

3. Etická rada koná, až na základe predloženia Žiadosti a potrebných dokumentov, ktoré sa 

týkajú žiadosti. Tie je potrebné podpísané vo fyzickej podobe zaslať predsedníčke 

/predsedovi ER internou poštou FiF UK. Vhodné je aj elektronické zaslanie žiadosti 

s relevantnými dokumentami pre rýchlejšie spracovanie Žiadosti. 

4. Podklady k žiadosti môžu byť aj v anglickom jazyku, je však potrebný stručný sprievodný 

popis v slovenčine (napr. v prípade výskumného projektu). 

5. V prípade, že chýbajú nejaké podklady k žiadosti, bez ktorých nevie ER rozhodnúť, dožiada si 

ich od žiadateľa. V tom prípade sa však môže rozhodovanie predĺžiť. 

6. Rozhodnutie bude žiadateľovi zaslané v elektronickej podobe na kontaktný email. Fyzická 

verzia bude zaslaná na pracovisko (katedru), z ktorej je žiadateľ alebo adresu, ktorú žiadateľ 

uvedie. 

7. Rozhodnutia sa vydávajú dvojjazyčne, slovensko-anglicky. 

 

V prípade, ak žiadateľ chce preskúmať súlad výskumného projektu s etickými princípmi je potrebné: 

• K žiadosti je potrebné doložiť aj Protokol projektu. Je možné použiť tlačivo na stránke, ktoré 

slúži ako návod, ku ktorým oblastiach sa má projekt vyjadriť. Nejde o záväzný formát. 

• Informovaný súhlas – ak ide o viac výskumných súborov, kde sa odlišuje súhlas, je potrebné 

doložiť všetky verzie. 

• Iné relevantné dokumenty – ak je to potrebné, žiadateľ môže doložiť iné dokumenty, ktoré 

objasnia napr. spôsob náboru participantov, spolupráce s inými inštitúciami a pod. 

• V prípade výskumný prác študentov alebo bakalárskych a magisterských záverečných prác je 

vhodné, aby školiteľ supervidoval žiadosť študenta. 


