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https://allea.org/code-of-conduct/
http://www.enrio.eu/


12. októbra 2021
akt slávnostného podpisu DEKLARÁCIE

30 signatárov

https://eraportal.sk/wp-content/uploads/2021/10/tabulka-signatarov-na-web.pdf




Syntéza Akčný plán Monitoring
Zmapovanie situácie
Pochopenie bariér a 

potrieb 
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2022
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SILNÉ STRÁNKY:

• dostupnosť dokumentov na webe (Etický kódex, procedúra na prešetrovanie, EK RI, rokovací poriadok, štatút) 

• definované všeobecné princípy vedeckej integrity

• definícia plagiátorstva (bez určenia %)

• existencia Etickej Komisie pre RI (EK RI)

• zverejnený formálny postup pri podávaní podozrení z porušení

• časový limit na riešenie (max 60 dní)

SLABÉ STRÁNKY

• etický kódex len na zamestnancov alebo len na študentov

• etický kódex nevychádza z ECoC RI, alebo bez odvolávky na tento dokument

• slabo definované princípy  publikačnej, editorskej a posudkovej  etiky https://authorservices.wiley.com/ethics-guidelines/index.html#14

• nízke zapojenie študentov do posilňovania RI (napr. členom EK RI)

• nepravidelný report o činnosti EK RI rektorovi

• neexistencia zverejnených postupov ako sa hodnotia udelenie sankcií a aké sú možnosti

• ochrana oznamovateľov (protection of whistle blower)

• výsledky šetrení sú neverejné a sú oboznamované len dotknuté osoby a výsledky archivuje 

v rámci agendy EK RI, poprípade aj rektor VŠ

PRÍLEŽITOSTI:

• medzinárodný tlak  na vytvorenie infraštruktúr( Singapur, SOPs4RI 2020, RIPP),

• národný tlak SAA VŠ – akreditácia

• verejný tlak - zverejnené známe prípady porušení RI

• členstvo SR v ENRIO, ENAI

• priaznivá atmosféra - Plán obnovy a nová legislatíva 171/2021

OHROZENIA:

• nepodpora zo strany MŠ VVaŠ SR a UV
• finančná a personálna náročnosť

https://authorservices.wiley.com/ethics-guidelines/index.html#14


TRAIN the TRAINERS

I. Školenie

10. a 11. október 2022

II.    Školenie

14. – 15. november 2022

2 skupiny po cca 12 účastníkov

Prednášajúci: prof. Lacinová, prof. Koppel, Dr. Karul, Doc. Vydrová

CERTIFIKÁTY – 18 absolventov

Individuálne moduly pre jednotlivé inštitúcie – STU, TnUAD, SPU



Námety sú prístupné v transparentnej a zrozumiteľnej forme ako „toolbox“, ktorý môže inšpirovať rôzne výskumné 
organizácie pri tvorbe príslušných politík, infraštruktúry, etických komisií, kódexov, ktoré budú zahrnuté do RIPP 
(www.sops4ri.eu). Tento nástroj je flexibilný a variabilný vyhovujúci rôznym vedeckým disciplínam, typom 
výskumných organizácií, krajinám..

http://www.sops4ri.eu/


https://sops4ri.eu/

https://sops4ri.eu/tools/ https://sops4ri.eu/tools-for-rfos/

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/guideline-for-promoting-research-integrity-in-research-performing-organisations_horizon_en.pdf
https://sops4ri.eu/tools/
https://sops4ri.eu/tools-for-rfos/


1. Výskumné prostredie
2. Supervízia a mentorstvo
3. Vzdelávanie v oblasti výskumnej integrity
4. Infraštruktúra podporujúca výskumnú integritu
5. Nakladanie s dátami
6. Spolupráca výskumníkov
7. Publikácie a komunikácia
8. Deklarovanie konfliktov záujmov
9. Procedúry na prešetrovanie porušovaní výskumnej integrity

RIPP

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/guideline-for-promoting-research-integrity-in-research-performing-organisations_horizon_en.pdf


ĎAKUJEM ZA VAŠU POZORNOSŤ

sona.ftacnikova@cvtisr.sk
www.eraportal.sk

mailto:sona.ftacnikova@cvtisr.sk
http://www.eraportal.sk/


Modely fungujúcich systémov eticko-integritného

správania na VŠ a SAV v SR

členovia PS2

• Prof. Ing. Ján Híveš, PhD. – STU BA
• Mgr. Róbert Karul, PhD. – SAV
• Doc. JUDr. Jana Šimonová, PhD. – APZ
• Mgr. Gašpar Fronc – UK BA
• Assoc. Prof. Mgr. Ing. Gabriela Dubcová, PhD. - EUBA
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