
 

 

 

   

 

 

 

 

 



§ 1 
Postavenie Etickej komisie pre vedecko-výskumnú činnosť  FMK UCM 

 
Etická komisia Fakulty masmediálnej komunikácie UCM (ďalej len EK FMK UCM) je poradný 
orgán dekana, ktorý sa zaoberá posudzovaním etických štandardov vedecko-výskumnej 
činnosti tvorivých pracovníkov FMK UCM.  
 

 
§ 2 

Pôsobnosť Etickej komisie pre vedecko-výskumnú činnosť FMK UCM 
 
 

1. V pôsobnosti EK FMK UCM je prijímanie, posudzovanie a prerokovávanie podnetov 
týkajúcich sa posúdenia dodržiavania etických štandardov pri vedecko-výskumnej 
činnosti tvorivých pracovníkov FMK UCM. 

2. EK FMK UCM zasadá a rokuje na podnet navrhovateľa, resp. hlavného riešiteľa 
výskumného projektu, vyžadujúceho posúdenie, ktorý je tvorivým pracovníkom FMK 
UCM alebo študentom FMK UCM.  

3. EK FMK UCM zasadá a rokuje na podnet hlavného autora výskumnej práce (publikačného 
výstupu), vyžadujúcej posúdenie, ktorý je tvorivým pracovníkom FMK UCM alebo 
študentom FMK UCM.  

 
§ 3 

Členstvo v Etickej komisii pre vedecko-výskumnú činnosť FMK UCM 
 

1. EK FMK UCM je zložená z 5 členov (prodekan pre vedu a výskum FMK UCM a 4 členovia, 
ktorí reprezentujú študijné programy FMK UCM). 

2. Členov EK FMK UCM vymenúva na 4 roky dekan FMK UCM. 
3. Predsedu EK FMK UCM menuje dekan FMK UCM so súhlasom nadpolovičnej väčšiny zo 

všetkých členov EK FMK UCM. 
4. Člen EK FMK UCM je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s 

výkonom funkcie člena EK FMK UCM. 
5. Členstvo v EK FMK UCM zaniká odstúpením člena na jeho vlastnú písomnú žiadosť, 

ukončením pracovného pomeru alebo odvolaním dekanom FMK UCM.  

 
§ 4 

Činnosť EK FMK UCM 
 

1. Činnosť EK FMK UCM riadi a zabezpečuje predseda, prípadne iný poverený člen EK FMK 
UCM. 

2. EK FMK UCM sa schádza podľa potreby, spravidla aspoň 2 x ročne.  
3. Rokovania EK FMK UCM sú neverejné. 
4. EK FMK UCM  je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.  



5. Uznesenie alebo odporúčanie EK FMK UCM je schválené, ak ho odsúhlasí nadpolovičná 
väčšina prítomných  členov EK FMK UCM. 

6. EK v rámci svojej pôsobnosti na FMK UCM:  
a) posudzuje, či je predložený návrh výskumného projektu alebo výskumnej práce 

(publikačný výstup) v súlade s etickými štandardmi, a vydáva o tom písomné 
vyjadrenie;  

b) monitoruje priebeh výskumného projektu, ku ktorému vydala odporúčajúce 
vyjadrenie;  

c) osobitne sa zameriava, či nie sú vo výskume alebo v publikácii znaky fabrikácie, 
falšovania údajov a plagiátorstva; 

d) posudzuje, či vo výskume sú rešpektované práva  všetkých osôb zúčastňujúcich sa 
výskumu;  

e) osobitnú pozornosť venuje rovnosti šancí a dodržiavania zásady rovnakého 
zaobchádzania, ktorý spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, 
náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej 
skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie; 

f) vedie register výskumných projektov a výskumných prác (publikačných výstupov), 
ktoré z akýchkoľvek dôvodov vyžadujú posúdenie a plnenie základných etických 
aspektov.  

7. EK FMK UCM sa zúčastňuje verejnej diskusie o smerovaní vedecko-výskumnej činnosti 
a o otázkach týkajúcich sa etiky vedecko-výskumnej činnosti.  

8. EK FMK UCM poskytuje na požiadanie tvorivých pracovníkov a študentov konzultácie 
týkajúce sa rozoznávania možných etických rizík vo vedecko-výskumnej činnosti a 
príslušných preventívnych alebo nápravných opatrení.  

 
 

§ 5 
Záverečné ustanovenie 

 
Štatút Etickej komisie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave nadobúda platnosť a 
účinnosť dňom 16. novembra 2022. 

 

V Trnave, dňa 16. 11. 2022 

                                                                        
 
 

 
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. 

dekanka FMK UCM 
 


