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„Kto pokračuje vo vedách, ale upadá v mravnosti,
viac upadá, než pokračuje.“

Aristoteles
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ETIKA pre výskumníkov

V programe Horizont Európa je posudzovanie etických rozmerov navrho-
vaného výskumu neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia návrhov projektov          
s cieľom podporiť excelentný výskum, ktorý musí byť nevyhnutne etický.

Podľa článku 19 Nariadenia, ktorým sa ustanovuje program Horizont Európa
(ďalej len „nariadenia“) „Akcie vykonávané v rámci programu musia byť         
 v súlade s etickými zásadami a príslušnými vnútroštátnymi právnymi
predpismi, predpismi Únie a medzinárodnými predpismi vrátane Charty
základných práv Európskej únie a Európskeho dohovoru o ľudských prá-
vach a jeho dodatkových protokolov.“

 

Modelová grantová dohoda programu Horizont Európa (MGA) obsahuje
článok 14, podľa ktorého „činnosť musí byť vykonaná v súlade s naj-
prísnejšími etickými normami a príslušnými právnymi predpismi EÚ,
medzinárodnými a národnými zákonmi o etických zásadách.“ Tento článok
tiež stanovuje, že „príjemcovia sa musia zaviazať a zabezpečiť dodržiavanie
základných hodnôt EÚ (ako je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody,
demokracie, rovnosti, právneho štátu a ľudských práv vrátane práv menšín).“

Etika je často výskumníkmi pociťovaná ako zbytočná administrácia, brzdenie
či dokonca bránenie výskumu. Skutočnosť je taká, že etika kladie hranice
medzi tým, čo je eticky prípustné a tým, čo už nie je. V žiadnom prípade etika
nemá ambície regulovať výskum a ani obmedzovať akademickú slobodu tak,
ako ju zaručuje Európska charta základných ľudských práv v čl. 13. Proces
etického hodnotenia má za cieľ zvýšiť kvalitu predkladaného výskumu a vy-
konávať ho tak, aby bol dlhodobým prínosom pre spoločnosť aj životné
prostredie.

V prípade, že sa v projekte riešia eticky citlivé otázky, je nevyhnutné
podrobné zdôvodnenie potreby a adekvátnosti použitia napr. osobných dát,
ľudských tkanív, ľudských subjektov alebo zvierat. Ďalej je potrebné
vyhodnotiť pomer záťaže a prínosu pre zúčastanených, opísať možné
potenciálne následky výskumu pre ohrozenie ľudskej dôstojnosti,
spoločnosti, životného prostredia, kultúry, jednoducho preukázať schopnosť
žiadateľa o grant jednak si uvedomiť a následne aj citlivo ošetriť etické
rozmery predkladaného projektu.

Podrobnejšie informácie a referencie nájdete v publikácii Ethics for
researchers. *

*(Tento materiál bol vytvorený pre žiadateľov v 7. rámcovom programe EÚ,
ale platí aj pre Horizont Európa (ďalej HE). Opisuje najdôležitejšie aspekty
výskumnej etiky a indikuje, ako tieto citlivé otázky ošetriť v návrhu projektu
tak, aby boli v súlade s platnou legislatívou, nariadeniami, smernicami         
 a kódexmi).

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf


Kapitola 2  Procedúra hodnotenia
etických rozmerov výskumu

2.1 Ethics Review Procedure (ERP)

Skríning (Ethics Screening)
Hodnotenie (Ethics Assessment)- novinkou v HE je, že sa týka len tých návrhov,
ktoré vyvolávajú zložité alebo závažné etické otázky
Ethics review

Všetky návrhy projektov, ktoré sa uchádzajú o financovanie, sa podrobia
procesu hodnotenia etiky (Ethics Review Procedure – ERP), ktorý vykoná
nezávislá etická komisia (Ethics Review Panel).

Procedúra má nasledovné stupne:

Pre všetky výskumné aktivity financované Európskou úniou je dodržiavanie
etických princípov integrálnou súčasťou od ich začiatku až do konca. Len
zodpovedný etický výskum je excelentný. Preto je potrebné zodpovedné
hodnotenie všetkých etických rozmerov súvisiacich s projektmi podávanými,
hodnotenými a financovanými v rámci programu Horizont Európa. Skúmať
eticky znamená aplikovať základné etické princípy vedeckého výskumu vo
všetkých jeho oblastiach a tiež prísne uplatňovať súvisiacu platnú legislatívu. 

Proces, ktorý zabezpečuje takéto hodnotenie v rámci programu Horizont
Európa, sa nazýva proces posúdenia etiky (Ethics Appraisal Procedure),
ktorého súčasťou je proces hodnotenia etiky (Ethics Review Procedure –
ERP). Proces hodnotenia etiky sa realizuje pred začatím riešenia projektu      
 a počas riešenia projektu formou etických kontrol a auditov a keď je potreb-
né, v niektorých prípadoch aj po skončení riešenia projektu.

Pri podávaní projektu je súčasťou formulárov tabuľka, v ktorej žiadateľ
„vykliká” etické problémy súvisiace s riešením ním predkladaného projektu
(Ethical Issues Table), a následne vypracuje dokument – „sebahodnotenie“
(Ethics Self-assessment  ) – t. j. opísanie spôsobu, akým sú ošetrené etické
problémy označené vo vyššie spomínanej tabuľke (tento dokument sa stane
neoddeliteľnou súčasťou grantovej dohody). 

Tiež je potrebné špecifikovať, aké potvrdenia a autorizácie si riešenie daného
projektu vyžaduje a pripojiť ich k návrhu projektu (všetky dokumenty musia
byť v oficiálnom jazyku EÚ alebo v origináli s úradne overeným prekladom).
V prípade, že v čase podávania návrhu projektu takéto dokumenty ešte nie
sú k dispozícii, je potrebné uviesť termín doručenia týchto dokumentov, bez
ktorých nie je možné realizovať hodnotenie etických rozmerov v projekte,    
 a teda ani potenciálny podpis grantovej dohody.
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https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf
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návrhy projektov po etickej stránke schválené – Ethics Clearence
návrhy projektov po etickej stránke posunuté do ďalšieho kompletnejšieho 
 hodnotenia – Ethics Assessment.

Proces hodnotenia etiky (ERP) sa sústreďuje na kontrolu splnenia všetkých
etických pravidiel a štandardov, ako aj relevantných európskych a národných
legislatív, medzinárodných konvencií a deklarácií, autorizácií a schválení
národnými etickými komisiami, a na to, aby si žiadatelia uvedomili všetky
etické aspekty a sociálne dôsledky nimi plánovaného výskumu.

1. Ethics Screening

Po odbornom hodnotení všetky návrhy projektov, vybraté na financovanie,
ktoré majú v „etickej“ tabuľke označenú aspoň jednu položku, prechádzajú     
 k druhému kroku – skríningu, ktorý hodnotí etické aspekty cieľov projektu,
použitých metód a potenciálny dopad jeho výsledkov (na spoločnosť, na
jedincov, na životné prostredie...). Prevažná väčšina návrhov, ktoré patria do
kategórie nízkeho alebo stredného rizika, experti len označia ako potenciálny
risk, ale v správe o etickej kontrole nebudú smerom k týmto projektom
formulované žiadne dodatočné požiadavky (kľúčový rozdiel oproti programu
Horizont 2020). Experti si však môžu vyžiadať externého nezávislého etického
odborníka a/alebo etickú previerku (ethics review), ak to považujú za potreb-
né.

V niektorých prípadoch (napr. pri výskume používajúcom invazívne metódy
na ľudských subjektoch, pri výskume realizovanom v krajinách, kde ne-
existuje infraštruktúra na hodnotenie etických problémov v navrhovaných
projektoch a pod.) experti odporúčajú posúdiť návrh na ďalšom stupni –
Ethics Assessment. Projekty zahŕňajúce výskum s ľudskými embryonálnymi
kmeňovými bunkami (hESCs) sa automaticky posúvajú do nasledujúceho
stupňa hodnotenia – Ethics Assessment.

Výsledkom hodnotenia Ethics Screening môžu byť tieto rozhodnutia:

2. Ethics Assesment

Tento krok zahŕňa hĺbkovú analýzu riešenia vážnych etických problémov v na-
vrhovanom projekte. Aanalýza berie do úvahy všetky dostupné závery z pred-
chádzajúcich stupňov hodnotenia etických problémov v návrhu projektu.
Týka sa predovšetkým návrhov, ktoré obsahujú prácu s ľudskými kmeňovými
bunkami alebo ľudskými embryami, alebo ktoré vyvolávajú závažné a/alebo
zložité etické otázky, ktoré by mohli potenciálne ohrozovať základné práva     
 a slobody alebo narúšať podstatu hodnôt EÚ. Etické posudzovania a hod-
notenia sa vykonávajú s pomocou externých  odborníkov na etiku.
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návrhy projektov po etickej stránke schválené – „Ethics Clearence“
návrhy projektov po etickej stránke podmienečne schválené – „Ethics Conditional
Clearance“
návrhy projektov po etickej stránke posunuté k ďalšiemu kroku – na sekundárne
hodnotenie – „Second Ethics Assessment“
návrhy projektov po etickej stránke odmietnuté – „Ethics rejection“.

Výsledkom môžu byť tieto rozhodnutia:

V prípade podmienečne schválených projektov je požiadavka EK (zahrnutá do
grantovej zmluvy), aby bol do konzorcia projektu buď doplnený externý 
 individuálny odborník na etické otázky „Ethics Advisor”, alebo aby bola
vytvorená tzv. „Ethics Advisory Board”, teda štruktúry, ktorých úlohou je radiť
výskumníkom v etických otázkach pri riešení projektu. Väčšinou sa projekt
rozšíri o nový pracovný balík („work package“). 

Je dôležité uvedomiť si, že prípravné obdobie grantu môže byť predlžené, ak
projekt musí prejsť komplexným etickým hodnotením (Ethics Assessment).

3. Kontroly a audity dodržiavania etických princípov – „Ethics review“

V priebehu hodnotenia etiky v návrhu projektu (Ethics Assessment) experti
identifikujú tie projekty, ktoré potrebujú externé kontroly („Ethics Review“,     
 v H2020 známe pod termínom „Ethics Check“). Ich cieľom je hlavne pomáhať
žiadateľovi s dodržiavaním všetkých princípov výskumnej eticky (prevencia,
prípadné korekcie) počas celej doby riešenia projektu. 

V prípadoch vážnych porušení etických princípov, integrity výskumu alebo
relevantnej legislatívy môže Európska komisia vykonať audit („Ethics Audit“),  
 s následnými opatreniami zadefinovanými v grantovej dohode.

Kontroly a audity môžu viesť k dodatku k grantovej dohode. Vo vážnych
prípadoch porušenia princípov Európska komisia môže pristúpiť k redukcii
financií, k sankciám zakotvenými v grantovej dohode alebo dokonca k zru-
šeniu grantovej dohody. 



Kto? Kedy? Ako?

Žiadateľ Fáza aplikácie Zváženie etických
problémov v návrhu
projektu

Administrátori/
Európski experti   
 v oblasti etiky

Fáza hodnotenia Hodnotenie podkladov
súvisiacich s etikou
poskytnutých žiadateľom 

Európski experti   
 v oblasti etiky

Fáza hodnotenia/
prípravy grantovej
dohody

Hodnotenie podkladov
súvisiacich s etikou
poskytnutých žiadateľom
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Tabuľka 1: Prehľad stupňov posudzovania etických otázok v projekte

Ethics 
Self-assessment

Ethics Screening

Aktivita

Ethics Assessment
(napr. pre návrhy
zahŕňajúce výskum 
 s hESC)

Ethics Review/Audit Európski experti v
oblasti etiky

Implementačná
fáza, po ukončení
riešenia projektu

Hodnotenie výstupov
projektu / interview so
žiadateľmi

Kapitola 3  Eticky citlivé oblasti 
vo výskume

 ľudské embryo a ľudské embryonálne kmeňové bunky
 ľudské subjekty
 ľudské bunky a tkanivá
 osobné dáta
 zvieratá
 účasť mimoeurópskych krajín
 životné prostredie, zdravie a bezpečnosť
 umelá inteligencia
 iné etické problémy
 potenciálne zneužite (malevolent) výskumných výsledkov –
prierezová téma

V programe Horizont Europa sú určené nasledujúce oblasti výskumu, ktoré
je potrebné ošetriť z etického hľadiska:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.



Podľa článku 18  odseku 1 Nariadenia a podľa článku 14 MGA (Model Grant
Agreement) program Horizont Európa nepodporuje nasledovné výskumné
aktivity: 

a)  Výskumné aktivity zamerané na klonovanie ľudských subjektov na účely
reprodukcie.
b)  Výskumné aktivity s cieľom modifikovať genetické dedičstvo ľudstva, v prí-
pade, že by sa tieto modifikácie stali dedičnými (výskum liečenia rakoviny
gonád je financovaný).
c)  Výskumné aktivity sledujúce vznik ľudského embrya len pre účely výskumu
alebo pre účely získania kmeňových buniek, okrem iného aj prostredníctvom
prenosu jadra somatických buniek.
d)  Výskum vedúci k zničeniu ľudského embrya

Ustanovenie v článku 18 Nariadenia o ľudských embryonálnych kmeňových
bunkách stanovuje, že: „Výskum ľudských kmeňových buniek, dospelých,
ako aj embryonálnych, sa môže financovať v závislosti od obsahu vedec-
kého návrhu a právneho rámca zapojených členských štátov. Financovanie
sa neposkytuje na výskumné činnosti, ktoré sú zakázané vo všetkých
členských štátoch. V členskom štáte sa nefinancuje nijaká činnosť, ktorá je 
 v ňom zakázaná.“ Tento článok zostáva oproti článku 19 (4) nariadenia
ustanovujúceho program Horizont 2020 nezmenený.

Užitočné linky:

Statement of the Commission related to research activities involving human
embryos or human embryonic stem cells  
FP7: Recommendations on the ethical review of hESC FP7 research projects
(Opinion 22), European Group on Ethics in Science and New Technologies. 
FP7: Research on Human embryos/foetus.

3.2 Ochrana ľudských subjektov

Ide o výskum zahrňujúci napr. zbieranie biologických vzoriek, osobných dát,
lekárske intervencie, klinické skúšky, rozhovory, sledovanie, trekovanie…

Pri zisťovaní oprávnenosti výskumu zahrňujúceho ľudské subjekty do akého-
koľvek typu výskumu (nevynímajúc výskum v oblasti sociálnych a humanit-
ných vied) je potrebné odpovedať na dve základné otázky:

Kapitola 3
3.1 Výskum zahrňujúci ľudské embryo a ľudské
kmeňové embryonálne bunky
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https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0012:0015:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0012:0015:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0012:0015:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0012:0015:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0012:0015:EN:PDF
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 Aký je prínos takéhoto výskumu pre vedu a/alebo verejné zdravotníctvo, 
 pre spoločnosť a jednotlivca? (napr. použitie invazívnych metód,
pacienti, zdraví dobrovoľníci...)
 Ako budú chránené ľudské subjekty a ich dáta (zraniteľné skupiny, deti…)
a ako budú dodržiavané základné ľudské práva?

a) rešpekt a zachovanie dôstojnosti

1.

2.

b) spravodlivé rozdelenie záťaže a prínosu
c) chrániť práva a záujmy participujúcich
d) slobodný informovaný súhlas

 

Informovaný súhlas
Každý účastník výskumu pred jeho vstupom do výskumu by mal byť jasne    
 a zrozumiteľne informovaný o cieľoch tohto výskumu, o potenciálnych
rizikách a prínosoch, o použitých procedúrach, ako aj o možnosti účastníka  
 v ktoromkoľvek momente z neho slobodne bez akýchkoľvek následkov
vystúpiť, eventuálne sa ho vôbec nezúčastniť, ako aj právo mať prístup          
 k svojim dátam a prípadne predložiť sťažnosť. Účastníkovi musia byť poskyt-
nuté informácie o tom, či sa plánuje zdieľanie a potenciálne aj transfer
osobných dát do krajín mimo EÚ, ako dlho budú tieto dáta archivované, ako
aj o spôsobe ich zničenia/bezpečného vymazania. Pri získavaní informova-
ného súhlasu nesmie byť prítomné žiadne ovplyvňovanie smerujúce k tomu,
aby sa subjekt rozhodol zúčastniť sa výskumu a je potrebná špeciálna po-
zornosť v prípadoch, ak výskum zahrňuje „zraniteľné skupiny” (deti do 16
rokov, pacienti, väzni, mentálne postihnutí, obete domáceho násilia, HIV
pozitívni jedinci…).

Potreba informovaného súhlasu vychádza zo základných deklarácií a kon-
vencií, napr.: Norimberský kód, Helsinská deklarácia, Konvencia o ľudských
právach a biomedicíne, UNESCO deklarácia, v prípade klinických testov
Regulácia EÚ 536/2014.

V prípade výskumu zahrňujúceho ľudské subjekty v oblasti sociálnych vied,
etnografie, psychológie, štúdií životného prostredia a iných humanitných
vied je tiež potrebné vziať do úvahy všetky etické rozmery takéhoto
výskumu. Je nevyhnutné opísať použité metódy výskumu (interview, priame
sledovanie, dotazníky, rozhovory, nahrávanie, natáčanie, štandardizované
testy, štatistické modelovania, experimenty s dobrovoľníkmi, či výskum
zahrňujúcifyzické intervencie...) a diskutovať a analyzovať etické rozmery
dopadov takýchto metodológií na sledované subjekty. Napríklad je potrebné
opísať spôsob, ako budú subjekty regrutované, podľa akých kritérií (vylúčiť
diskrimináciu), vyhodnotiť, či ciele výskumu a použitá metodológia môžu
spôsobiť potenciálne riziko psychologického, zdravotného, sociálneho alebo
iného typu poškodenia skúmaného jedinca. 
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V návrhu projektu treba podrobne opísať, ako bude zabezpečená ochrana
osobných dát, zachovanie dôvernosti a ochrana súkromia skúmaných
subjektov, tak aby nedošlo k ich zneužitiu, čo by mohlo mať za následok
napr. stigmatizáciu, diskrimináciu. Tiež je potrebné opísať, aká bude použitá
procedúra v prípade, že sa vyskytnú neočakávané zistenia, a tiež informácie o
tom, kto bude mať právo byť/nebyť o nich informovaný (napr. genetické
informácie).

V princípe by žijúci subjekt nemal byť účastníkom výskumu bez toho, aby
bol o tom informovaný, dokonca ani v takých zriedkavých prípadoch, keď si
samotná metodológia výskumu vyžaduje tento prístup (vtedy sa to rieši
dodatočným informovaným súhlasom). No napriek tomuto konštatovaniu
súčasné ICT technológie, internet, rozsiahle používanie sociálnych sietí
dramaticky rozšírili možnosti výskumu ľudského správania bez explicitného
súhlasu do výskumu zapojených subjektov. Tieto možnosti na druhej strane
otvárajú ďalšie etické dilemy a výzvy pre výskumnú komunitu. V každom
prípade, keď sa realizuje výskum na základe vyššie opísaných možností, je
nevyhnutné uviesť zdroj dát a potvrdiť, že majú „verejne otvorený prístup”    
 a že môžu byť použité pre výskumné účely (je potrebnéuvedomiť si, že keď
sú dáta verejne prístupné, že to ešte neznamená, že neexistuje limit pre ich
použitie). 

Užitočné linky: 

Guidance Note for Researchers and Evaluators of Social Sciences and
Humanities Research
Council of Europe Convention on human rights and biomedicine — known
as the Bioethics Convention (Oviedo) 
EU Regulation 536/2014 of clinical trials on medicinal products for human
use 
EU Directive 2005/28/EC of 8 April 2005 laying down principles and detailed
guidelines for good clinical practice as regards investigational medicinal
products for human use as well as the requirements for authorization of the
manufacturing or importation of such products (OJ L 91, 9.4.2005, p. 13) 
EU Regulation 745/2017 on medical devices 
EU Regulation 746/2017 on in vitro diagnostic medical devices
FP7: Informed consent
Research Ethics in Ethnography/Anthropology 
Guidance note — Research on refugees, asylum seekers and migrants 
Ethics in Social Science and Humanities 
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89867/social-sciences-humanities_en.pdf
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.158.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1399630232324&uri=CELEX:32005L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/746/oj
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89807/informed-consent_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/ethics-guide-ethnog-anthrop_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-refugees-migrants_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_ethics-soc-science-humanities_en.pdf


V predloženom návrhu projektu by mala patriť otázka ochrany dát medzi
priority a je potrebné ju zakomponovať vo všetkých fázach projektu – od
prípravy návrhu až po jeho implementáciu. Výskumníci sú povinní poskytnúť
participujúcim subjektom detailné informácie o tom, čo sa „stane” s poskyt-
nutými osobnými údajmi. Aj organizácie, v ktorých sa výskum realizuje, majú
povinnosť primeranej ochrany dát. Zlyhanie pri ochrane dát, prípadné
zneužitie dát môže mať devastujúce následky pre účastníkov výskumu          
 a vážne následky v podobe súdnych procesov, straty kredibility inštitúcie      
 a finančných vyrovnaní. 

Kapitola 3  
3.3 Ľudské bunky a tkanivá

3.4 Ochrana osobných údajov a súkromia

z komerčných zdrojov
ako súčasť svojho výskumného projektu
z iného výskumného projektu, laboratória, organizácie
z biobanky

Ľudské bunky a tkanivá môžu byť principiálne získané týmito spôsobmi:

Podľa zdroja získania buniek a tkanív treba pristúpiť aj k „etickému ošetre-
niu” tejto oblasti.

V každom prípade je potrebné preukázať pôvod získaných buniek a tkanív;  
 v prípadoch iných ako získanie z komerčných zdrojov predložiť potrebné
akreditácie, povolenia, licencie potrebné na produkciu alebo zber ľudského
biologického materiálu.

V prípade použitia buniek a tkanív z vlastného výskumu (iných výskumných
projektov) je potrebný slobodný informovaný súhlas darcov (súhlas donorov
so „secondary use” ich biologického materiálu). Špeciálny súhlas je potrebný
v prípade použitia ľudského biologického materiálu na genetické testovanie. 

Užitočné linky: 

EU Directive 2004/23/EC of the European Parliament and of the Council of 31
March 2004 on setting standards of quality and safety for the donation,
procurement, testing, processing, preservation, storage and distribution of
human tissues and cells (OJ L 102, 7.4.2004, p.48). 
EU page on tissues and cells
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1399631190544&uri=CELEX:02004L0023-20090807
https://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/tissues_en
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Zvýšená pozornosť sa musí venovať výskumu, zahrňujúcemu špeciálnu
kategóriu dát a procesov ako napr.: citlivé dáta, tvorba profilov z dát,
monitoring subjektov, procesy automatického rozhodovania, „data-mining”,
„web crawling” analýzy, „big data”, analýzy údajov zo sociálnych sietí, umelá
inteligencia. Všetky tieto procesné operácie môžu predstavovať zvýšené
riziko pre zachovanie práv a slobody skúmaných subjektov.Toto sú dôvody,
prečo EÚ v roku 2016 vytvorila novú smernicu regulujúcu tieto nové trendy  
 a technológie v súvislosti s ochranou dát, známu ako General Data
Protection Regulation (GDPR), ktorá podporuje 2 základné princípy ochrany
dát a síce „protection by design and by default”. 

Je však potrebné si uvedomiť, že aj keď vo svojom projekte demonštrujete,
že je v súlade s GDPR (teda legálne v poriadku), ešte to automaticky
neznamená, že je eticky v poriadku. 

Napr. etické otázky môžu byť spojené so spôsobom získavania dát, s použi-
tím dát, ktoré boli získané buď z pôvodne na iného výskumného zámeru,
alebo od iného výskumníka, alebo z verejne prístupných zdrojov. Ďalšou
eticky citlivou stránkou je analýza možného zneužitia dát, použitej meto-
dológie a potenciálneho rizika poškodenia skupiny alebo komunity posky-
tujúcej dáta ako aj riziko neautorizovaného zberu dát. 

Osobné údaje – akékoľvek osobné alebo profesionálne informácie, ktoré sa
týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (neidentifikova-
teľné – keď si ich identifikácia vyžaduje extra úsilie).

Príklad: meno, adresa, rodné číslo, e-mail, CV, číslo bankového účtu, telefónu,
zdravotné záznamy atď.

Výskum, ktorý zahŕňa spracovanie osobných údajov, potrebuje schválenie
etickej komisie – priložiť vzor informovaného súhlasu.

V projektovom návrhu je potrebné podrobne opísať spôsob zabezpečenia
ochrany dát, súkromia a dôvernosť osobných údajov pri ich zbieraní,
archivovaní a spracovávní tak, aby bola v súlade s legislatívou EÚ, špeciálne 
 s Regulation (EU) 2016/679  a Európskou smernicou 95/46/EC, ktorá sa
zoberá spôsobmi uchovávania osobných dát a ich voľným transferom.
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http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/index_en.htm
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riadiť sa podľa platnej legislatívy; 
zbierať a používať len relevantné údaje na určené účely;
používať presné dáta;
neuchovávať dáta dlhšie ako je potrebné;
spracovávať údaje v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov
(identifikovateľné, kódované, anonymné);
s dátami pracovať bezpečne;
nezdieľať dáta s krajinami, kde nie je zabezpečená adekvátna ochrana dát.

 

Pri výskume používajúcom citlivé osobné údaje (zdravotné, o bezúhonnosti,
finančné, genetické, kultúrne, o sexuálnej orientácii, o náboženských a po-
litických presvedčeniach….) je potrebné nájsť riešenie medzi dvoma
protichodnými aspektmi práce s dátami. Na jednej strane existuje
nepopierateľná potreba zdieľať dáta pre vedecké výskumy a na druhej
potreba nevyhnutnej ochrany osobných údajov. 

Riešením môže byť technologická ochrana, dvojité kódovanie, zdieľanie len
anonymných dát (niekedy z metodologického hľadiska je možná len
pseudoanonymizácia). Kompletne anonymizované dáta nespadajú pod pra-
vidlá GDPR.

Sú zadefinované základné princípy práce s dátami (EUROPEAN
COMMISSION, Ethical Review in FP7: Data protection and privacy ethical
guidelines   ako aj Ethics and data protection   ). 

Správna prax pri narábaní s dátami znamená, že je potrebné najmä: 

V prípade, že výskum zahrňuje spracovanie špeciálnej kategórie osobných
údajov (citlivé údaje) ako napr.: údaje o rase, etnickom pôvode, politické
názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, o členstve v odborových
organizáciách, zdravotné, genetické a biometrické dáta, informácie o sexuál-
nej orientácii, je nevyhnutné zdôvodniť potrebu spracovávania takýchto dát,
preukázať, že ste si vedomý etických rozmerov takéhoto výskumu a aj ako
plánujete zabezpečiť ochranu týchto údajov, dôvernosti a súkromia v súlade
s Európskou a národnou legislatívou. 

Výskumník musí v predloženom projektovom návrhu vyhodnotiť „etické”
riziko spojené so spracovaním údajov, a to formou „Data Protection Impact
Assessment (DPIA)”, ako je to určené v článku 35 GDPR (General Data
Protection Regulation 2016/679). 

V prípade, že výskum zahrňuje „sledovanie” (v laboratóriu alebo v teréne)
participujúcich subjektov, je potrebné uviesť, či fotky, videá alebo nahrávky
budú zverejnené a tiež opísať, ako v takomto prípade bude zabezpečená
ochrana súkromia participujúcich jedincov. 
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http://cordis.europa.eu/fp7/ethics_en.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-data-protection_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-data-protection_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-data-protection_en.pdf
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3.5 Výskum so zvieratami

Je potrebné podrobne opísať, o aký typ zvierat ide (stavovce, GMO, primáty,
divé zvieratá, chránené zvieratá) a jasne zdôvodniť potrebu ich použitia v da-
nom výskume.

Pravidlá a princípy výskumu zahrňujúceho zvieratá sú definované predovšet-
kým v nariadení 86/609/EEC.
 

Ak výskumník plánuje použiť vlastné zozbierané dáta alebo dáta od iného
výskumníka aj v inom výskumnom zámere (second use), je potrebné, aby
mal slobodný informovaný súhlas od participujúcich (ako aj od výskumníka,
ktorý tieto dáta primárne zozbieral) na ďalšie použitie dát.

V prípade transferu údajov z krajín EÚ do krajín mimo EÚ je nutné
potvrdenie, že transfer takýchto údajov je v súlade s národnou aj európskou
legislatívou (čl. 5 GDPR). Základnou podmienkou je zabezpečenie minimál-
ne takej úrovne ochrany dát, aká je daná európskou legislatívou.

V programe HE je povinné vypracovať „Data Management Plan (DMP)”,        
 v ktorom sa podrobne opíše typ spracovaných dát, spôsob ich zberu,
archivácie, ochrany, spracovania, transferu, likvidácie, bezpečného vymaza-
nia.

Hostiteľská organizácia by mala mať odborníka na pozícii „Data Protection
Officer (DPO)”, ktorý by mal byť k dispozícii pre všetkých výskumníkov, ktorí
vo svojich projektoch spracúvajú osobné dáta. 

Užitočné linky:

EU Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27
April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing
of personal data and on the free movement of such data, and repealing
Directive 95/46/EC (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1)
Note on ethics and data protection 
Guidelines, Recommendations and Best Practices, European Data
Protection Board 
Handbook on European data protection law (2018 edition), European Union
Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, European Court of
Human Rights, European Data Protection supervisor

                       21                                  

                       22                                  

                       23                                  

                       24                                  

                       25                                 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31986L0609
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/5._h2020_ethics_and_data_protection_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/5._h2020_ethics_and_data_protection_0.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law-2018-edition
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law-2018-edition
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law-2018-edition
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Replacement – odôvodniť a dokázať, že neexistuje iný spôsob, ako sa dostať                   
k žiadaným výsledkom, napr. iné metódy bez použitia zvierat (in vitro, in silico,
použiť nižšie organizmy...)
Reduction – jasné a pádne zdôvodnenie, prečo je pre daný experiment potrebný
práve daný počet v projekte použitých zvierat a opísať všetky aplikované postupy
smerované k zníženiu počtu zvierat na nutné minimum.
Refinement – pri výskumnej činnosti využiť metódy určené na minimalizovanie
utrpenia, bolesti a stresu zvierat, využívať len príslušne vyškolený personál.

V princípe tu platí pravidlo „3R“:

K návrhu výskumného projektu zahrňujúceho zvieratá je potrebné priložiť
schválenia lokálnych etických komisií a licencie o vyškolení personálu. 

Všetky výskumné aktivity spojené s použitím zvierat musia byť v súlade         
 s relevantnou národnou a európskou legislatívou.

Užitočné linky: 

Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council of 22
September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes.
The ARRIVE Guidelines — Animal Research: Reporting In Vivo Experiments.
Festing MFW, Overend P, Gaines Das R, Cortina Borja M, Berdoy M (2002),
The design of animal experiments: reducing the number of animals in
research through better experimental design, Laboratory Animal
Handbooks Series, 14. London: Royal Society of Medicine Press.
 

3.6 Výskum v tretích krajinách, 
v krajinách mimo ČŠ EÚ

  Je tento výskum prínosom pre lokálnu komunitu?
 Je pre účely tohto výskumu nevyhnutné zahrnúť práve túto špecifickú
komunitu?

Pri realizovaní výskumu v krajinách mimo EÚ v rámci HE je potrebné vylúčiť
zneužite nepriaznivej ekonomickej, sociálnej a legislatívnej situácie v rozvojo-
vých krajinách (ako napr. chudoba, nedostatok zdravotnej starostlivosti,
nízkej úrovne etických štandardov). Vzniká tu potreba zadefinovania univer-
zálnych etických štandardov pre výskum napr. s ľudskými subjektmi, ktoré
musia byť v súlade s relevantnou legislatívou EÚ, ako aj s národnou legislatí-
vou. Pri realizácii výskumu v krajinách mimo EÚ je potrebné odpovedať si na
dve základné otázky:

1.
2.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0063&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0063&from=EN
https://arriveguidelines.org/
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v krajinách mimo ČŠ EÚ

keď sa výskum vykonáva v krajine mimo EÚ, pri podávaní projektu musí zod-
povedný riešiteľ predložiť prehlásenie, že bude v danej krajine dodržiavať etické
štandardy a smernice HE;
v prípade exportu/importu materiálu, osobných dát z/do krajiny mimo EÚ sú
potrebné dodatočné dokumenty vrátane etického schválenia/autorizácie
týkajúcich sa ochrany dát, lokálnych autorizácií pre export/import a schválenie
pre transfer materiálu;
v špecifických prípadoch sú potrebné schválenia lokálnych autorít týkajúce sa
použitia lokálnych zdrojov (špeciálne živé, zvieratá, ľudská a zvieracie tkanivá,
genetický materiál, materiál historickej ceny, vzorky ohrozenej flóry a fauny) a zá-
väzok rešpektovať lokálne kultúrne tradície a princíp zdieľania benefitov výs-
kumu.

V prípade, že odpovede na obe otázky sú kladné, potom je potrebné ošetriť
najmä situácie: 

V súvislosti s ochranou globálnej diverzity bola vytvorená Konvencia o bio-
logickej diverzite (CBD), ktorú podpísali všetky členské štáty (ČŠ) EÚ a v kto-
rej sa deklaruje, že krajiny majú suverénne právo na genetické bohatstvo
svojho územia a odporúčajú týmto krajinám sprístupniť toto bohatstvo pre
výskum zameraný na ochranu životného prostredia. CBD spolu s princípom
ABS („Access and Benefit Sharing“), kedy prínos z tohto výskumu by mal byť
zdieľaný s krajinou, ktorá poskytla tieto zdroje, tvorí dokument, ktorý poz-
náme pod názvom Nagoya Protokol.

V neposlednom rade výskum vykonávaný v krajine mimo EÚ môže byť
spojený so zvýšeným rizikom (zdravotným, bezpečnostným) pre samotný
výskumný tím. Je potrebné zanalyzovať riziko a vypracovať opatrenia na zní-
ženie takýchto rizík (poistenia...).
 

Užitočné linky:

Convention on Biological Diversity
Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing
FP 7: Developing countries 
Global code of conduct for research in resource-poor settings
Cross cutting issue - ethics
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https://www.cbd.int/
https://www.wipo.int/edocs/trtdocs/en/cbd-np/trt_cbd_np.pdf
https://www.wipo.int/edocs/trtdocs/en/cbd-np/trt_cbd_np.pdf
https://www.wipo.int/edocs/trtdocs/en/cbd-np/trt_cbd_np.pdf
https://www.wipo.int/edocs/trtdocs/en/cbd-np/trt_cbd_np.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/coc_research-resource-poor-settings_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-issues/ethics_en.htm
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a bezpečnosť

 Riziko používania nanočastíc (biologické a chemické účinky nanočastíc na
ľudský organizmus a ekosystém). Je potrebné odpovedať na základné otázky:
Ako bunky interagujú s nanočasticami? Inak ako s mikročasticami? Aký je
mechanizmus bunkovej absorpcie (existuje špeciálna absorpcia v subbunečných
štruktúrach)? Čo ovplyvňuje vnútrobunečnú akumuláciu nanočastíc? Ako sú
 v tomto procese dôležité vlastnosti ako veľkosť, tvar a chemické zloženie nano-
častíc? Aké sú mechanizmy medzibunečného transportu?
 Riziko expozície (koncentrácia, cirkulácia nanočastíc, ktoré môžu predstavovať
riziko v organizme aj v ekosystéme). Sú publikované prípady, pri ktorých bolo
dokázané, že v súčasnosti používané toxikologické metódy a testy nie sú dosta-
točne efektívne na detekciu možných škodlivých účinkov nanočastíc na ľudský
organizmus a celý ekosystém.

Niektoré výskumné projekty v sebe zahŕňajú riziká pre bezpečnosť životného
prostredia (napr. ako vedľajší efekt použitých technológií), pre subjekty
participujúce v projekte alebo pre tretie osoby (nezúčastňujúce sa na
projekte), ako aj pre výskumné tímy vykonávajúce tento výskum. Ide
napríklad o výskum patogénov, vírusov, pokusy, pri ktorých vznikajú škodlivé
látky a častice znečisťujúce vzduch, vodu alebo ohrozujúce živé organizmy.

Ak daný výskum v sebe zahŕňa takéto riziká, je potrebné podrobne
zdôvodniť jeho potrebu a opísať, ako bude riziko minimalizované a ako bude
zabezpečená bezpečnosť a ochrana zdravia v súlade s európskymi a aj
národnými pravidlami, prípadne poskytnúť schválenia takéhoto výskumu od
príslušných národných autorít.

Jeden z príkladov je výskum v oblasti nanovied a nanotechnológií (N&N).

Na nanometrovej úrovni štruktúr je možné kontrolovať alebo meniť
základné charakteristiky materiálu vrátane bodu tavenia, magnetických
vlastností, pevnosti, elektrickej a tepelnej vodivosti, pórovitosť, dokonca farbu
a v niektorých prípadoch bio-kompatibilitu, a to bez zmeny chemického
zloženia materiálu.

V N&N výskume môžu vzniknúť dve základné neistoty: 

1.

2.

V súčasnej dobe sa výskum N&N sa pridržiava zásady predbežnej opatrnosti
(precautionary principle), ktorý vyžaduje, aby sa v prípade nedostatku
hodnoverných vedeckých dôkazov o tom, že nová technológia nepoškodí
životné prostredie, pristupovalo k týmto technológiám ako k vysokoriziko-
vým.
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Užitočné linky:

The legislation on nature conservation and pollution control includes the EU
Habitats Directive 92/43/EEC
EU Wild Birds Directive 79/409/EEC
EU Wild Fauna Protection Regulation 338/97
EU GMO Directive 2009/41/EC and the Cartagena Protocol on Biosafety
Directive 2000/54/EC - On the Protection of Workers from Risks Related to
Exposure to Biological Agents at Work 
Directives 2009/41/EC and 98/81/EC - On the Contained Use of Genetically
Modified Micro-organisms – GMMs  
EC Recommendation of 07/02/2008 on a Code of Conduct for Responsible
Nanosciences and Nanotechnologies 
EU Directive 2006/25/EC of the European Parliament and of the Council of 5
April 2006 on the minimum health and safety requirements regarding the
exposure of the workers to risks arising from physical agents (OJ L 114,
27.4.2006, p.38)

3.8 Umelá inteligencia

1. Dohľad „ľudskej inteligencie“ – systémy umelej inteligencie musia
podporovať ľudskú autonómiu a rozhodovanie, čo používateľom umožňuje
prijímať informované autonómne rozhodnutia týkajúce sa systémov umelej
inteligencie (najmä systémy AI, ktoré môžu ovplyvniť ľudské správanie tým,
že usmerňujú, ovplyvňujú alebo podporujú ľudí v rozhodovaniach, napr.
systémy odporúčaní, prediktívne algoritmy, nástroje na diagnostiku chorôb).
Systémy AI nesmú podriaďovať, nútiť, klamať alebo manipulovať s ľuďmi      
 a nemali by vytvárať pripútanosť ani stimulovať závislosť.

 

Všetky systémy/techniky založené na umelej inteligencii (AI) musia byť
založené na etických princípoch a musia byť v súlade so zásadami a hod-
notami zakotvenými v Charte základných práv EÚ a v zmluvách EÚ. To si
vyžaduje špecifický eticky zameraný prístup počas navrhovania, vývoja,
zavádzania a/alebo používania riešení založených na UI. Takýto prístup musí
byť založený na týchto kľúčových predpokladoch pre eticky zdravé systémy
AI: 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:125:0075:0097:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
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2. Ochrana súkromia a správa údajov – AI musia zaručiť súkromie a ochranu
údajov počas celého životného cyklu systému. Zásady ochrany súkromia
musia byť zavedené už v dizajne a štandardne sa musia zohľadňovať v pro-
cese navrhovania, vývoja, výberu a používania aI. Kvalita, integrita a bezpeč-
nosť údajov by sa mali prísne kontrolovať a primerane riadiť.

 

3. Spravodlivosť, rozmanitosť a nediskriminácia – malo by sa vyvinúť maxi-
málne úsilie, aby sa zabránilo nespravodlivej zaujatosti (napr. vyplývajúcej    
 z použitých súborov údajov alebo zo spôsobov, akým sa vyvíja AI). Mali by sa
využívať rôzne dizajnérske tímy a zabezpečiť účasť dotknutých zaintere-
sovaných strán s cieľom zabezpečiť objektivitu a inkluzívnosť vyvinutých
systémov/prístupov.

4. Zodpovednosť – mali by sa stanoviť vhodné mechanizmy na zabezpeče-
nie kontrolovateľnosti a zodpovednosti riešení v oblasti AI a ich výsledkov, či
už pred ich vývojom, zavádzaním a používaním, ako aj po ich zavedení.
Potenciálne negatívne vplyvy by sa mali identifikovať a riešiť už v počiatoč-
ných štádiách.

5. Transparentnosť – všetky súbory údajov a procesy spojené s rozhodnutia-
mi o AI musia byť kvalitne komunikované a primerane zdokumentované,
aby sa zabezpečila ich maximálna transparentnosť.

6. Spoločenský a environmentálny blahobyt – vplyv vyvinutého a/alebo
použitého systému/techniky UI na jednotlivca, spoločnosť a životné pros-
tredie sa musí starostlivo vyhodnotiť a musí sa zabrániť akémukoľvek
možnému riziku poškodenia. Zvýšená ostražitosť je potrebná v prípade rie-
šení, ktoré môžu mať významný negatívny sociálny alebo environmentálny
vplyv (negatívny vplyv na ľudské práva, demokratické procesy, fungovanie
médií a masovej komunikácie, práca a trh práce, výber vzdelávania, záujmy  
 a ochrana spotrebiteľa, sociálna súdržnosť a sociálne vylúčenie, kultúrna
rozmanitosť a kultúrne dedičstvo, medzinárodná spolupráca, hromadný
dohľad...).

Pre projekty, s ktorými sa môžu spájať významné etické riziká, sa dôrazne
odporúča zapojenie etického poradcu/mentora s primeranými odbornými
znalosťami v oblasti etiky nových a vznikajúcich technológií. Týka sa to
najmä systémov, ktoré majú potenciál viesť k významným negatívnym
individuálnym, sociálnym a environmentálnym vplyvom, stigmatizácii alebo
diskriminácii ľudí, nahradenia alebo vplyvu na ľudské rozhodovacie procesy. 
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3.9 Iné etické otázky/problémy

(napr. nové oblasti ako neurobiológia, interakcia človek-stroj, nanotechno-
lógie, zlepšenie genetickej výbavy jedinca, tvorba androidov, cyborgov,        
 v identifikačných technológiách, ...)

 

Program Horizont Europa podporuje aj základný ground-breaking
(hraničný) a inovatívny výskum môže byť spojený s novými etickými
problémami/ otázkami, ktoré nie sú v súčasnej dobe zahrnuté v „Ethics Issue
Table“.

riskujú obmedzenie ľudských práv, podriadenie, oklamanie alebo mani-
pulovanie s ľuďmi, porušovanie ich fyzickej alebo duševnej integrity,
vytváranie pripútanosti alebo závislosti alebo ukrývanie skutočnosti, že
ľudia komunikujú so systémom AI;
môžu spôsobiť, že ľudia budú znevýhodnení zo sociálneho alebo politic-
kého hľadiska, oslabujú ich osobnú autonómiu alebo vyúsťujú do diskri-
minácie, či už prostredníctvom systému, alebo spôsobom ich používania;
môžu spôsobiť ľuďom fyzickú, psychickú alebo finančnú ujmu, spôsobiť
škodu na životnom prostredí alebo výrazne poškodiť sociálne procesy      
 a inštitúcie (napríklad prispievaním k dezinformáciám verejnosti).

 

Už vo fáze vývoja možno implementovať kľúčové predpoklady pre eticky
zdravé systémy UI prijatím stratégie „ethics by design“.  Cieľom je zabrániť
vzniku etických otázok/problémov, tým že sa začlenenia „etické hodnoty“ už
do návrhu riešenia UI a tento prístup výrazne uľahčí dodržiavanie etiky v na-
vrhovanom projekte. 

Niektoré výskumné ciele, metodiky výskumu, systémová architektúra alebo
návrh môžu byť vo svojej podstate problematické a nebudú financované     
 (z dôvodu závažného etického nesúladu).
 

Napríklad prípady systémov AI, ktoré: 

Užitočné linky:

Ethics guidelines for trustworthy AI, Independent High Level Expert Group
on AI 
Assessment List for Trustworthy Artificial Intelligence for self-assessment,
Independent High-Level Expert Group on AI
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https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/assessment-list-trustworthy-artificial-intelligence-altai-self-assessment
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/assessment-list-trustworthy-artificial-intelligence-altai-self-assessment
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Ak v návrhu projektu ide o takýto výskum, je potrebné etické rozmery
takéhoto výskumu podrobne opísať v sekcii „Ethics selfassessment“ a hlavne
popísať stratégiu, ako budú v projekte ošetrené. To vám umožní včas
upozorniť financujúcu organizáciu na problém a získať primeranú podporu
pri ich riešení. Vyhnete sa tiež problémom, ktoré by ste mali, ak by sa takéto
problémy a nedostatky zistili neskôr (v súvislosti s auditom alebo vyšetro-
vaním).

Pre projekty, s ktorými sa môžu spájať významné etické riziká, sa dôrazne
odporúča zapojenie externého etického poradcu/mentora alebo v kompli-
kovanejších prípadoch etickej poradnej rady („ethics advisory board“) s nie-
koľkými expertami v rozličných vedných oblastiach.

Etický poradca alebo etická poradná rada by vás mali viesť v oblasti etiky
počas celého riešenia projektu a mali by vám pomôcť premýšľať dopredu    
 o možných etických problémoch, ktoré by mohli vzniknúť a ako by sa dali
riešiť. Ich skúsenosti vám pomôžu skontrolovať súlad s etickými normami    
 v príslušných oblastiach výskumu. Budú tiež zodpovední za pravidelné po-
dávanie správ EK o etických otázkach, ktoré vzniknú, a o dodržiavaní výs-
kumnej  integrity vašej výskumnej práci. 

S etickým poradcom alebo etickým poradným výborom by ste mali
pravidelne spolupracovať počas celej doby riešenia projektu. Ich úloha
dohľadu by mala byť plne integrovaná do vašich výskumných činností, mali
by úzko spolupracovať s vami a vašimi kolegami, aby boli plne informovaní 
 o postupe a prípadných problémoch počas celej doby riešenia vášho výs-
kumného projektu. Vaši etickí poradcovia/etická poradná rada by mali byť
základným prvkom vašej štruktúry riadenia projektov, členom „Advisory
board“.

Užitočné linky:

Ethics for Researchers 
European Textbook on Ethics in Research (2010) 
Roles and Functions of Ethics Advisors/Ethics Advisory Boards in EC- funded
projects 
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https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/ethics-guide-advisors_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/ethics-guide-advisors_en.pdf
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vývoj identifikačných technológií, ktoré by mohli obmedziť ľudské práva a ob-
čianske slobody;
zapojenie menšinových alebo zraniteľných skupín alebo vývoj technológií
sociálneho, behaviorálneho alebo genetického profilovania, ktoré by mohli byť
zneužité na stigmatizáciu, diskrimináciu, obťažovanie alebo zastrašovanie ľudí;
vývoj materiálov/metód/technológií a poznatkov, ktoré by mohli poškodiť ľudí,
zvieratá alebo životné prostredie (napr. v prípade ich uvoľnenia do životného
prostredia, modifikácie genetickej informácie...);
vývoj materiálov/metód/technológií a poznatkov, ktoré by mohli slúžiť iným (ne-
etickým) účelom, než na aké boli pôvodne určené.

Napr. prijatím dodatočných bezpečnostných opatrení, ako je obmedzenie
šírenia výsledkov projektu, regulácia vývozu atď. Tiež sa v opodstatnených
prípadoch odporúča vymenovať nezávislého etického poradcu alebo etickú
komisiu s odborníkmi z rôznych prostredí. 

 

Táto oblasť je komplementárna s oblasťou BEZPEČNOSŤ a dopĺňa tabuľku
bezpečnostných otázok („Security Issues Table“), ktorá je súčasťou projektu
a v ktorej označíte všetky problému týkajúce sa oblasti bezpečnosti – bez-
pečnostného utajenia alebo bezpečnostných pravidiel (napríklad činnosti,
ktoré by mohli viesť k vývoju chemických, biologických, rádiologických alebo
jadrových zbraní (CBRN) alebo poskytnúť poznatky, materiály a technoló-
gie, ktoré by sa mohli prispôsobiť trestnoprávnej/teroristickej činnosti).

Všetky potenciálne otázky, ktoré nie sú uvedené v tabuľke bezpečnostných
otázok (Security Issues Table), by sa mali označiť v tabuľke otázok etiky
(„Ethical Issues Table“) a zanalyzovať v príslušných častiach tejto tabuľky
(ľudské subjekty, ochrana osobných údajov, zvieratá, životné prostredie, zdra-
vie a bezpečnosť, umelá inteligencia, iné etické otázky atď.).

Medzi činnosti, ktoré sú najzraniteľnejšie voči zneužitiu, môžu patriť:

Je potrebné hneď na začiatku, už pri plánovaní výskumu identifikovať možné
neetické  zneužitie, a to  zvážením rizík spojených s riešeným projektu
(materiály, metódy, technológie a znalosti). 

Následne je potrebné podrobne odôvodniť nutnosť takéhoto výskumu, ako
aj presne opísať sociálny, politický a legálny aspekt potenciálneho zneužitia 
 a stratégiu, vypracovať „risk assesment“ a hlavne stratégiu ako zneužitiu
zabrániť alebo aspoň túto možnosť minimalizovať. 
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Užitočné linky:

Guidance note — Potential misuse of research results 
A comprehensive strategy on how to minimize research misconduct and the
potential misuse of research in EU-funded research 
Responsible life sciences research for global health security: A guidance
document 
Biorisk management: Laboratory biosecurity guidance
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https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-misuse_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89797/improper-use_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89797/improper-use_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf


Etika musí byť vždy aspoň dva kroky
vpredu, pretože musí stanovovať mantinely.

 
Základnou otázkou totiž je, či smieme

všetko to, čo dokážeme?



Kapitola 4  Zodpovedné etické
vykonávanie výskumu
(Responsible Research Conduct – RESEARCH INTEGRITY)

absolútna integrita praxe, vyučovania a administrácie vedy
transparentnosť
vykonávanie výskumu kriticky a bez predsudkov
dodržiavanie najvyšších profesionálnych a morálnych štandardov

 

V programe Horizont Európa je venovaná pozornosť aj etickým rozmerom
súvisiacim priamo s vykonávaním výskumu.

Základom vedeckej integrity sú nasledujúce kľúčové princípy:

Vedecká integrita je prvotnou podmienkou účinnej a v medzinárodnej súťaži
uznávanej vedeckej práce. Opakom vedeckej integrity je neetické vedecké
správanie – vedecká nepoctivosť/nečestnosť (research misconduct), t. j. ve-
domé porušovanie základných pravidiel spojených s vykonávaním výskumu,
ktorému treba predchádzať. V prípadoch, keď už k nemu dôjde, je nevyhnut-
né dôsledne ho vyšetriť a nakoniec v potvrdených prípadoch vyvodiť adek-
vátne dôsledky. 

Výskum je v idealizovanom zmysle hľadaním pravdy. Pravda je kategorickým
protikladom nečestných metód. Neetické vedecké správanie teda výskum
nielen spochybňuje, ale úplne ničí jeho podstatu. Nečestnosť sa však
zásadne líši od neúmyselného omylu, ktorý patrí k základným právam vedca
alebo učenca a podľa niektorých teórií vedy je pre vedecký pokrok dokonca
nenahraditeľný.

Vedci sú od seba navzájom závislí v spolupráci i v konkurencii. Nemôžu mať
úspech bez vzájomnej dôvery, bez dôvery vo svojich predchodcov i dočas-
ných súperov. 

Súťaž je súčasťou vedeckého systému už od sedemnásteho storočia, keď išlo
najmä o prioritu objavu a jeho uverejnenie. V podmienkach dnešného
financovania výskumu sa súťaž rozšírila tiež na materiálne zabezpečenie
vedeckej práce vrátane existencie pracovných skupín a profesijnej kariéry
každého vedeckého pracovníka. Konkurencia medzi jednotlivými výskum-
níkmi je takmer vo všetkých odboroch medzinárodná a je sprevádzaná súťa-
žou medzi inštitúciami a národmi. 

Každá forma súťaže má prirodzene vlastné formy vedomého porušovania
pravidiel, ktorého pravdepodobnosť stúpa s intenzitou súťaženia a s vyvíja-
ným tlakom na úspech. 



Kapitola 4  Zodpovedné etické
vykonávanie výskumu
(Responsible Research Conduct – RESEARCH INTEGRITY)

diskreditácia vedy
nedôvera medzi kolegami - vedcami
strata času a financií
dopad na verejné zdravie a tvorbu národných politík
nedôvera verejnosti

 

Pokiaľ je podiel úspešných žiadostí o grant sústavne malý, dá sa očakávať
silná motivácia na dosiahnutie úspechu i za cenu porušenia pravidiel
(falzifikácia, fabrikácia a plagiátorstvo). Okrem toho môže tlak súťaže tiež
viesť k nedbalosti (pochybné výskumné praktiky).

Dôsledkami neetického vedeckého správania sú predovšetkým:

4.1 Definície porušení výskumnej integrity
v Horizonte Európa

Tieto dve kategórie sú vedeckým podvodom a patria medzi najzávažnejšie
porušenia podstaty vedy.

 

V pracovných programoch Horizontu Európa sa explicitne etike výsku-
mu/vedeckej integrite venuje celá kapitola. Európska komisia zdôrazňuje
potrebu zachovávať a prehlbovať kultúru vedeckej integrity pri realizácii
výskumu, ako aj vo výskumných inštitúciách, kde sa výskum realizuje.

Kultúru vedeckej integrity je potrebné implementovať vo všetkých fázach
výskumnej činnosti – vo fáze prípravy, hodnotenia a tiež financovania projek-
tov v rámci programu HE.

Medzi základné porušenia vedeckej integrity patria:

a) Fabrikácia označuje vvytváranie výsledkov, zaznamenávanie vymyslených
dát alebo podávanie vykonštruovaných správ.

b) Falšovanie je manipulovanie výskumu alebo zámerná zmena a vynecha-
nie nevhodných faktov, údajov a dát („cooking“ – prisudzovanie dátam väčší
alebo menší význam, ako v skutočnosti majú; „data mining“ – hľadanie
štatisticky dôležitých závislostí, ktoré sú následne prezentované ako originál-
ny cieľ výskumnej štúdie; selektívne publikácie s výsledkami prednostne
podporujúcimi pravdivosť danej hypotézy; „data smoothing“ – vynechávanie
dát, ktoré nepodporujú danú hypotézu.
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bias design – selekcia metód výskumu s cieľom dosiahnutia žiadaných výsled-
kov
použitie nevhodných (škodlivých alebo nebezpečných) výskumných metód
(experimentálne, analytické alebo výpočtové chyby)
nedeklarovanie konfliktu záujmov predkladateľa návrhu projektu
nekompletné/nepravdivé informácie pre posudzovateľov

nedodržanie protokolu (ľudské výskumné subjekty)
nevhodné a neadekvátne procedúry (práca so zvieratami), metódy,
uchovávanie dát
neadekvátny manažment a vedenie výskumu
nedostatočná archivácia primárnych dát, nekvalitný manažment dát

nevhodné štatistické metódy
nevhodná selekcia dát a ich kontrola
neodôvodnené a nepodložené závery

 

c) 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
fabrikácia a falšovanie.

Skratka „FFP“ podľa prvých písmen vyššie uvedených kategórií predstavuje
akademický ekvivalent pre klamanie, podvádzanie a kradnutie. 

Potom je tu veľká skupina praktík narušujúcich tradičné hodnoty vedy          
 a výskumu:

d) Pochybné výskumné praktiky sú aktivity, ktoré môžu závažne ohrozovať
proces výskumu. Tieto praktiky neohrozujú integritu vedeckého výskumu
priamo, ale môžu prispievať k porušeniu dôvery k integrite vedeckého
výskumu, k ovplyvneniu výsledkov vedeckého výskumu, k strate času a pros-
triedkov, a v neposlednom rade k oslabeniu a deformácii výchovy novej ve-
deckej generácie.

Pochybné praktiky sa môžu vyskytovať vo všetkých fázach realizácie
výskumu:

   Pri príprave návrhu projektu

   Pri realizácii výskumu

   Pri interpretácii výsledkov výskumu
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čestné a “ghost“ autorstvo
zavádzajúce a nepresné informácie v abstrakte
vynechanie kľúčových informácií v publikáciách
citačné chyby
nepublikovanie prác s negatívnym výsledkom

porušenie dôvernosti
nepriznanie konfliktu záujmov
povrchné, nekvalitné posudzovanie
zneužitie informácií získaných počas posudzovania
predpojatosť (voči riešiteľovi alebo posudzovanej téme)

účasť pri príprave projektu
priamy či nepriamy úžitok z podporeného projektu
rodinné, osobné alebo pracovné vzťahy
pozícia, ako je národný kontaktný bod (NCP) alebo člen programového výboru

 

   Pri publikovaní výsledkov výskumu

   Pri posudzovaní projektov

Porušenie integrity výskumu:

1. Príprava projektov:
V štádiu prípravy projektov sa vedecká nepoctivosť týka hlavne týchto     
 kategórií:

a) fabrikácia
b) falzifikácia
c) plagiátorstvo 
d) pochybné výskumné praktiky („Questionable Research Practices – QRP“)

2. Hodnotenie projektov
V štádiu hodnotenia projektov v programe Horizont Európa je pre exper-
tov a hodnotiteľov zadefinovaný konflikt záujmov takto: 

A tiež je tu imperatív zachovania absolútnej dôvernosti!
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Hlavnú zodpovednosť za vyriešenie prípadného neetického správania v pro-
jekte programu Horizont Európa má organizácia, v ktorej sa daný výskum
vykonáva. Európska komisia očakáva, že tieto výskumné organizácie majú
vybudované štruktúry, ktoré sú schopné takéto prípady zodpovedne vyriešiť
a Európsku komisiu na ne upozorniť. 

Rada ERC (European Research Council) vytvorila stálu komisiu CoIME  (ERC
Standing Committee on Conflict of Interest, Scientific Misconduct and
Ethical Issue), ktorej úlohou je zaoberať sa prípadmi vedeckej nečestnosti     
 v projektoch podávaných a riešených v rámci programu HE.

Projekty programu Horizont Európa sú medzinárodné projekty, minimálne
európskej a veľmi často celosvetovej úrovne. Rôzne krajiny a inštitúcie riešia
problémy spojené s vedeckou nečestnosťou rôzne. Niektoré krajiny ako
napríklad Fínsko a Nórsko majú tieto prípady ošetrené legislatívne, niektoré
krajiny majú na tieto účely vytvorené štruktúry a kódexy na národnej úrovni
(Dánsko, Rakúsko, Nemecko, Kanada, Holandsko, UK, USA). V mnohých
európskych krajinách sú etické komisie a ombudsmani len na inštitucionál-
nej úrovni (Francúzsko, Slovensko, ČR, Poľsko). Niektoré štáty sa spoliehajú
na „samoreguláciu“ vedcov. To prirodzene so sebou prináša rôzne kvalitatív-
ne úrovne riešenia prípadov vedeckej nečestnosti a následne veľmi kom-
plikovanú situáciu v takých medzinárodných výskumných tímoch, akými sú
konzorciá v programe Horizont Európa. Je tu zrejmá neodkladná potreba
harmonizácie politík týkajúcich sa problematiky vedeckej integrity. 

Európska komisia má dlhú históriu v podpore etiky vo výskumných
projektoch riešených v rámcových programoch. Program Horizont 2020 bol
prvý (a HE v tomto systematicky pokračuje), ktorý sa v „Pravidlách
participácie“ explicitne venoval problematike „research integrity“ a v granto-
vej dohode mal priamo artikulované, že zodpovedný riešiteľ, ktorému bude
dokázané „research misconduct“ (FFP, duplicitné financovanie projektu,
nedeklarovanie vážneho konfliktu záujmu), nebude oprávnený podať projekt
v rámcových programoch v najbližších piatich rokoch. Dokonca v prípadoch
dokázaného opakovaného porušenia výskumnej integrity je vylúčenie mož-
nosti podávania projektov až do 10 rokov.
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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
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Európska komisia preto odporúča všetkým výskumníkom realizujúcim výs-
kum v programe Horizont Európa prijať princípy Európskeho kódexu praxe
(European Code of Coduct on Research Integrity   ):

kódex je novelizovaný dokument pôvodného dokumentu – spoločného výs-
tupu dvoch organizácii – ALLEA (Federácia všetkých európskych akadémií) 
 a ESF (European Science Foundation). Sú v ňom okrem iného podrobne
opísané princípy a procedúra vyšetrovania obvinení z vedeckých nečestností,
ako aj odporúčaný text do medzinárodných dohôd ošetrujúci prípady
nečestného správania v medzinárodných projektoch, tak ako bol navrhnutý
Globálnym vedeckým fórom OECD.
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http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-In


Odkazy
 

1 Ethics for researchers

(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-

researchers_en.pdf)
 

2 Ethics Self-assessment

(https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/

h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf)
 

3 Statement of the Commission related to research activities involving human

embryos or human embryonic stem cells 

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2013:373:0012:0015:EN:PDF)

4 FP7: Recommendations on the ethical review of hESC FP7 research projects

(Opinion 22), European Group on Ethics in Science and New Technologies.

(https://ec.europa.eu/archives/bepa/european-group-

ethics/docs/publications/opinion_22_final_follow_up_en.pdf)
 

5 FP7: Research on Human embryos/foetus

(https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89777/human-

embryos_en.pdf)
 

6 Guidance Note for Researchers and Evaluators of Social Sciences and Humanities

Research 

(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89867/social-sciences-

humanities_en.pdf)
 

7 Council of Europe Convention on human rights and biomedicine

(https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164)
 

8 EU Regulation 536/2014 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?

uri=uriserv:OJ.L_.2014.158.01.0001.01.ENG)
 

9 EU Directive 2005/28/EC 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?

qid=1399630232324&uri=CELEX:32005L0028)

10 EU Regulation 745/2017 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745)



Odkazy
 

11 EU Regulation 746/2017 

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/746/oj)

12 FP7: Informed consent 

(https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89807/informed-

consent_en.pdf)

13 Research Ethics in Ethnography/Anthropology

(https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/ethics-guide-

ethnog-anthrop_en.pdf)

14 Guidance note — Research on refugees, asylum seekers and migrants

(https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-

refugees-migrants_en.pdf)

15 Ethics in Social Science and Humanities

(https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_ethics-

soc-science-humanities_en.pdf)

16 EU Directive 2004/23/EC 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?

qid=1399631190544&uri=CELEX:02004L0023-20090807)

17 EU page on tissues and cells 

(https://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/tissues_en)

18 Regulation (EU) 2016/679 

(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/index_en.htm)

19 Ethical Review in FP7: Data protection and privacy ethical guidelines

(http://cordis.europa.eu/fp7/ethics_en.html)

20 Ethics and data protection

(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h

2020_hi_ethics-data-protection_en.pdf)



Odkazy
 

21 EU Regulation 2016/679 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?

uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG)

22 Note on ethics and data protection

(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/5._h2020_ethics_and_data_protection_0.pdf)

23 Guidelines, Recommendations and Best Practices, European Data Protection

Board 

(https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-

recommendations-best-practices_en)

24 Handbook on European data protection law

(https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law-

2018-edition)

25 Nariadenie 86/609/EEC 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31986L0609)

26 Directive 2010/63/EU 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?

uri=CELEX:32010L0063&from=EN)

27 The ARRIVE Guidelines 

(https://arriveguidelines.org/)

28 Convention on Biological Diversity

(https://www.cbd.int/)

29 Nagoya Protocol

(https://www.wipo.int/edocs/trtdocs/en/cbd-np/trt_cbd_np.pdf)

30 FP 7: Developing countries

(https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89817/international-

cooperation_en.pdf)



Odkazy
 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?

qid=1399840441919&uri=CELEX:02006L0025-20140101)

31 Global code of conduct for research in resource-poor settings

(https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/coc_research-

resource-poor-settings_en.pdf)

32 Cross cutting issue- ethics

(http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/cross-cutting-

issues/ethics_en.htm)

33 EU Habitats Directive 92/43/EEC 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?

qid=1399836144778&uri=CELEX:01992L0043-20130701)

34 EU Wild Birds Directive 79/409/EEC

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?

qid=1399836955218&uri=CELEX:01979L0409-20100215)

35 EU Wild Fauna Protection Regulation 338/97 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?

qid=1399837057860&uri=CELEX:01997R0338-20130810)

36 EU GMO Directive 2009/41/EC 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?

qid=1399837194229&uri=CELEX:32009L0041)

37 Directive 2000/54/EC 

(https://osha.europa.eu/sk/legislation/directives/exposure-to-biological-agents/77)

38 Directives 2009/41/EC and 98/81/EC 

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2009:125:0075:0097:EN:PDF)

39 EC Recommendation of 07/02/2008 

(http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/nanocode-

apr09_en.pdf)

40 EU Directive 2006/25/EC of the European Parliament and of the Council 



Odkazy
 

41 Ethics guidelines for trustworthy AI 

(https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai)

42 Assessment List for Trustworthy Artificial Intelligence 

(https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/assessment-list-trustworthy-artificial-

intelligence-altai-self-assessment)

43 Ethics for Researchers 

(https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-

researchers_en.pdf)

44 European Textbook on Ethics in Research (2010) 

(https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_en)

45 Roles and Functions of Ethics Advisors/Ethics Advisory Boards in EC- funded

projects 

(https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/ethics-guide-

advisors_en.pdf)

46 Guidance note — Potential misuse of research results

(https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-

misuse_en.pdf)

47 A comprehensive strategy on how to minimize research misconduct and the

potential misuse of research in EU-funded research

(https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89797/improper-use_en.pdf)

48 Responsible life sciences research for global health security: A guidance

document

(http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70507/WHO_HSE_GAR_BDP_2010.2_

eng.pdf;jsessionid=36EE45271AD67ADDBEAAF82E13B14A1F?sequence=1)

49 Biorisk management: Laboratory biosecurity guidance

(https://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_EPR_2006_6.p

df)

50 CoIME („ERC Standing Committee on Conflict of Interest, Scientific Misconduct

and Ethical Issue“) 

(https://erc.europa.eu/erc-standing-committees/conflict-interests-scientific-

misconduct-and-ethical-issues)

51 European Code of Coduct on Research Integrity 

(http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-

Conduct-for-Research-In)



Nejde len o to robiť správne veci,  
ale aj o to robiť veci správne 

 


