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NCP pre etiku vo výskume  a výskumnú integritu v HE



Nemá zmysel hľadať poznanie bez úcty k pravde. 

Nemá zmysel spoznávať prírodu bez úcty k životu. 

Výskumná etika a integrita



1.  Napomôcť excelentnosti v HE
excelentný výskum = etický výskum

PREČO JE HODNOTENIE ETICKÉHO ROZMERU 
INTEGRÁLNOU SÚČASŤOU HODNOTENIA PROJEKTOV HE

2.  Uistiť verejnosť, že výskum v HE  
spĺňa najvyššie etické  štandardy
(2021-2027 ≈ 95.5b Eur) 



- Uvedomenie si aplikujúcich etický/sociálny dopad ich výskumu
(analýza projektu - prínos/záťaž )

- Aplikácia relevantných národných, európskych 
direktív/medzinárodných konvencií/deklarácií

- Rešpektovanie štandardov HEU

- Schválenie relevantných lokálnych /národných EK

KONKRÉTNE V HE
(Článok 18, 19 HE Regulation)



A. Ethics Pre-screening
B. Ethics Screening
C. Ethics Assesment (1-2 stupne, EK – odporúčania na

Ethics training, Ethics Advisor, Ethics Advisory Board, ethics deliverables Annex 1)
D. Ethics Monitoring
E. Ethics Checks and Audits

PROCEDÚRA  NA POSUDZOVANIE 
ETICKÝCH ROZMEROV PROJEKTU

Evaluation

Ethics 
Review

Signature 
of Grant

Ethics 
Monitoring

End of 
Grant

WP Ethics requirements



v projektoch Horizont Európa
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C. Výskumné aktivity sledujúce vznik ľudského embrya, 
len pre účely výskumu alebo pre účely získania kmeňových buniek, 
vrátene techniky transferu jadra somatických buniek.

A.  Výskumné aktivity zamerané na klonovanie ľudských bytostí za 
účelom reprodukcie.

B. Výskumné aktivity sledujúce cieľ modifikovať genetické 
dedičstvo ľudstva, keď by sa tieto modifikácie stali dedičnými 
(výskum liečenia rakoviny gonád je financovaný).

D.  Výskumné aktivity vedúce k zničeniu ľudského embrya (napr. 
pre účely získania kmeňových buniek)



1. Ľudské embryá a embryotické kmeňové bunky
2. Ľudské subjekty 
3. Ľudské tkanivá a bunky
4. Osobné  dáta 
5. Zvieratá 
6. Nečlenské krajiny EU 
7. Životné prostredie, zdravie a bezpečnosť (Europan Green Deal)
8. Umelá inteligencia
9. Potenciálne zneužite výsledkov výskumu / Dual use/misuse
10. Iné etické problémy/otázky (oblasť neurológie, nanotechnológie, 

androidy, kyborgy...)
Grants week, Žilina, 21.9.2017

POSUDZOVANIE ETICKÝCH ROZMEROV PROJEKTU
(SUBJEKTY/OBJEKTY VÝSKUMU)
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16https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/how-to-complete-your-ethics-self-assessment_en.pdf

Ethics self-assesment
Je súčasťou  GRANT AGREEMENT

Annex 1

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/how-to-complete-your-ethics-self-assessment_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/how-to-complete-your-ethics-self-assessment_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf
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Veľmi aktuálna (??) téma v dobe neuveriteľnej 

konkurencie vo vede, granty ↓, výskum ↑, tlaky ↑ 

spochybňovanie vedeckej integrity → neplnenia 

cieľa  vedy - hľadania PRAVDY, 

- diskreditácia vedy 

- nedôvera vedcov kolegov, 

- nedôvera verejnosti,

- strata času a financií, 

- dopad na verejné zdravie a tvorbu národných 

politík

- ...... 

Research Integrity



http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf

European Code 
of Conduct for RI

2010 ESF/ALLEA, 

revised 2017 ALLEA
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http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf


Definície

FFP = vlastne akademický ekvivalent pre klamanie, podvádzanie a kradnutie

Fabrikácia 
je vytváranie výsledkov, zaznamenávanie vymyslených dát alebo podávanie vykonštruovaných 
správ.

Falšovanie
je manipulovanie výskumu alebo zámerná  zmena a vynechanie nevhodných faktov, údajov a dát. 

Plagiátorstvo 
je prisvojenie si nápadov inej osoby, výsledkov výskumu alebo slov, bez patričného uznania.
Je to neprijateľná forma neetického správania a porušenia pravidiel vzhľadom k iným výskumným 
pracovníkom aj keď možno nenarušuje podstatu vedeckého výskumu tak závažne ako FF. 
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PVP

Pochybné vedecké postupy – QRP 
sú aktivity, ktoré porušujú tradičné hodnoty VaV a môžu závažne ohrozovať proces výskumu        

- porušeniu dôvery k integrite vedeckého výskumu
- ovplyvneniu výsledkov vedeckého výskumu 
- oslabeniu a deformácii výchovy novej vedeckej generácie



Projekty HE – prípady „Scientific misconduct“ (SM) – počas všetkých fáz „života projektu“   

ERC Standing Committee on Conflict of Interest, SM and Ethical Issue (CoIME) 
Po potvrdení SM:
• vylúčiť z hodnotenia (antiplagiátorský software - ERC podané projekty)
• zastaviť financovanie
• reštrikcie pre znovupodánanie (min 2r)
• oficiálne  neanonymne zverejniť

Hlavnú zodpovednosť za „vyriešenie prípadu SM“ v projekte HE  má organizácia, kde sa 
daný výskum vykonáva. EC očakáva, že výskumné organizácie majú vybudované štruktúry, 
ktoré sú schopné takéto prípady zodpovedne vyriešiť a upozorniť na ne EC (etické komisie, 
ombudsmanov..... )

https://erc.europa.eu/erc-standing-committees/conflict-interests-scientific-misconduct-and-ethical-issues

https://erc.europa.eu/erc-standing-committees/conflict-interests-scientific-misconduct-and-ethical-issues
https://erc.europa.eu/erc-standing-committees/conflict-interests-scientific-misconduct-and-ethical-issues


dôraz na prevenciu/na vzdelávanie

Horizon Europe vytvorí vzdelávacie materiály venované  špeciálne výchove 
výskumníkov v oblasti výskumnej etiky a integrity ako aj procedúry a 
infraštruktúru potrebnú pre jednotlivých „hráčov výskumu“ – výskumné 
inštitúcie, grantové agentúry, akreditačné agentúry, etické komisie. 

Tiež sa sústredí na možnosti vhodnejších parametrov hodnotenia výkonnosti 
výskumníka, inštitúcie, univerzít....., vedy a výskumu.

SOPs4RI (Standard Operating Procedures for Research Integrity)
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https://eraportal.sk/eraportal/etika-vo-vyskume/#tabs_desc_1617_3

• zaviazať všetky organizácie vykonávajúce
výskum na Slovensku dodržiavať
najvyššie etické štandardy v oblasti
integrity výskumu a vzdelávania

• zaviazať slovenské výskumné organizácie
k zavádzaniu vzdelávania v oblasti
výskumnej a akademickej integrity 

• zaviazať k vytvorenie „infraštruktúry“  
(EK, presné pravidlá pre proces
preskémania prípadov nečestného
vykonávania výskumu)

• vytvoriť národnú EK pre vedeckú 
integritu

https://eraportal.sk/eraportal/etika-vo-vyskume/#tabs_desc_1617_3


Web: https://eraportal.sk/horizont-europa/
Mail: horizont@cvtisr.sk

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
sona.ftacnikova@cvtisr.sk

https://eraportal.sk/horizont-europa/
mailto:horizont@cvtisr.sk

