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VNÚTORNÝ PREDPIS č. 11/2022
Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „SZU“) v súlade
s ustanoveniami § 1 ods. 3 a ods. 4 a § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade
s ustanovením článku 5 ods. 4 Organizačného poriadku SZU vydáva

ŠTATÚT ETICKEJ KOMISIE
SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY
V BRATISLAVE

Bratislava 2022
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Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Týmto vnútorným predpisom Slovenská zdravotnícka univerzita zriaďuje Etickú
komisia Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „etická komisia“).
(2) Tento vnútorný predpis upravuje postavenie, pôsobnosť, zloženie, vnútornú organizáciu
a rokovací poriadok etickej komisie.

Článok 2
Postavenie a pôsobnosť Etickej komisie SZU
(1) Etická komisia posudzuje a prerokúva porušenia ustanovení Etického kódexu SZU.
(2) Na podávanie a prerokovávanie podnetov etickou komisiou sa vzťahuje článok 8
Etického kódexu SZU.
(3) Etická komisia je nezávislým kvalifikovaným, poradenským a konzultačným orgánom
rektora SZU.
(4) Etická komisia je vo svojej činnosti objektívna a nezávislá.
(5) Etická komisia môže navrhovať rektorovi SZU možné podnety na zdokonalenie obsahu
Etického kódexu a činností s ním súvisiacich.
(6) Etická komisia podáva raz ročne správu o svojej činnosti rektorovi SZU vždy do 31.
januára bežného kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok.
(7) Rozhodnutia etickej komisie nie sú právne záväzné, považujú sa za usmernenia
v objasňovaní a náprave v situáciách, v ktorých nastalo porušenie ustanovení Etického
kódexu SZU.

Článok 3
Zloženie a vnútorná organizácia Etickej komisie SZU
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

Etická komisia má sedem stálych členov. Rektor menuje: štyroch členov z akademickej
obce fakúlt (zamestnanecká časť) navrhovaných dekanmi fakúlt, jedného zástupcu
akademickej obce študentov navrhovaných študentskou časťou akademického senátu
SZU, jedného zástupcu odboru personálno-právneho SZU a jedného člena, ktorý je
uznávanou morálnou a odbornou autoritou mimo akademického prostredia SZU.
V odôvodnených prípadoch môže rektor SZU vymenovať/prizvať ďalších členov etickej
komisie ad hoc v prípade riešenia spornej situácie.
Podmienkou členstva v etickej komisii, vrátane člena uvedeného v odseku 2 tohto článku,
je:
a) písomný súhlas s menovaním za člena etickej komisie,
b) písomný súhlas so zverejnením mena, priezviska, pracoviska a informácie o členstve
v etickej komisii,
c) bezúhonnosť,
d) písomný záväzok mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri
výkone svojej funkcie,
e) písomný záväzok oznámiť etickej komisii skutočnosti, ktoré predstavujú alebo by
mohli predstavovať konflikt záujmov.
Funkčné obdobie stáleho člena etickej komisie je štyri roky a začína plynúť dňom
uvedeným vo vymenovacom dekréte.
Za člena etickej komisie môže byť člen akademickej obce vymenovaný opakovane bez
obmedzenia.
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(6)
(7)
(8)

(9)
(10)
(11)

(12)
(13)

Stály člen etickej komisie sa môže vzdať členstva v etickej komisii písomným
vyhlásením doručeným rektorovi SZU a predsedovi etickej komisie.
Stáli členovia etickej komisie si na svojom prvom zasadnutí zvolia predsedu etickej
komisie.
Predseda etickej komisie riadi etickú komisiu a plní najmä tieto úlohy:
a) zastupuje etickú komisiu navonok,
b) zvoláva a vedie zasadnutia etickej komisie,
c) riadi činnosť komisie v období medzi zasadnutiami,
d) pripravuje materiály a program na zasadnutie komisie,
e) overuje správnosť záznamu z rokovania etickej komisie,
f) v zmysle čl. 2 ods. 6 tohto vnútorného predpisu predkladá správu o činnosti etickej
komisie za predchádzajúci kalendárny rok.
Do vymenovania predsedu etickej komisie, v čase neobsadenia funkcie predsedu etickej
komisie a v čase jeho neprítomnosti plní jeho povinnosti najdlhšie pôsobiaci stály člen
etickej komisie.
Členstvo v etickej komisii je nezlučiteľné s funkciou rektora SZU, dekana fakulty SZU,
tajomníka fakulty a kvestora.
Členstvo v etickej komisii zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) písomným vzdaním sa členstva adresovaným rektorovi SZU a predsedovi etickej
komisie,
c) odvolaním člena rektorom SZU z dôvodu porušenia tohto článku ods. 3 písm. d) a e),
alebo z iného dôvodu,
d) odsúdením za úmyselný trestný čin,
e) skončením pracovného pomeru, resp. skončením štúdia alebo smrťou,
f) ukončením činnosti etickej komisie.
Administratívnu agendu etickej komisie zabezpečuje tajomník etickej komisie poverený
rektorom SZU, ktorý sa písomne zaväzuje zachovávať mlčanlivosti o všetkých
skutočnostiach súvisiacich s doručenými a prerokovávanými podnetmi.
Tajomník etickej komisie eviduje každý podnet porušenia ustanovení Etického kódexu
SZU v knihe podnetov, ktorá je uložená v kancelárii rektora SZU a vyhotovuje záznam z
rokovania etickej komisie.

Článok 4
Rokovací poriadok Etickej komisie SZU
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

Zasadnutia zvoláva predseda etickej komisie alebo ním poverený stály člen etickej
komisie.
S programom a podkladmi pre zasadnutie etickej komisie musia byť jej členovia
oboznámení najneskôr sedem pracovných dní pred začiatkom zasadnutia etickej komisie.
V mimoriadnych prípadoch môže predseda komisie rozhodnúť o skrátení uvedenej
lehoty.
Predseda, resp. ním poverený stály člen etickej komisie je povinný zvolať zasadnutie
etickej komisie vždy, ak o to požiada najmenej jedna tretina stálych členov etickej
komisie alebo rektor SZU.
Zasadnutí etickej komisie sa zúčastňujú jej stáli členovia, rektor SZU, prípadne v
odôvodnených prípadoch ďalší členovia uvedení v článku 3, ods. 2. Účasť člena etickej
komisie SZU je nezastupiteľná.
Zasadnutia etickej komisie sú neverejné.
Etická komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná aspoň nadpolovičná väčšina všetkých
členov.
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(7)

Rozhodnutia etickej komisie sa schvaľujú dvojtretinovou väčšinou prítomných členov
etickej komisie.
(8) Vo veciach, ktoré nepripúšťajú odklad, môže predseda etickej komisie požiadať členov
etickej komisie o stanovisko „per rollam“. O takto získaných stanoviskách sa vyhotoví
primeraný zápis a na návrh ktoréhokoľvek člena etickej komisie sa môže konať
doplňujúca rozprava na najbližšom zasadnutí etickej komisie.
(9) Rokovania, prerokúvané materiály a zápisy spojené s činnosťou etickej komisie sú
dôverné.
(10) Etická komisia posúdi podnet s hodnotením: neporušenie, mierne porušenie alebo
závažné porušenie Etického kódexu SZU s jeho odôvodnením.
(11) Člen etickej komisie, ktorý nesúhlasí s prijatým stanoviskom etickej komisie, má právo,
aby bol jeho odlišný názor spolu s odôvodnením pripojený k prijatému stanovisku.
(12) Predseda etickej komisie informuje dotknuté osoby o výsledkoch rokovania do siedmich
pracovných dní odo dňa prerokovania podnetu.

Článok 5
Organizačno-technické zabezpečenie a podpora činnosti Etickej komisie SZU
(1) Útvar rektorátu SZU zabezpečuje činnosť etickej komisie najmä tak, že poskytuje:
a) vhodné priestory na konanie zasadnutí etickej komisie,
b) primerané množstvo kancelárskeho materiálu pri výkone činnosti, ktoré patria do
pôsobnosti etickej komisie,
c) archiváciu dokumentov súvisiacich s činnosťou etickej komisie.
(2) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave podporuje rozvoj a spoluprácu etickej
komisie s medzinárodnými a nadnárodnými inštitúciami podobného druhu.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
(1) Tento štatút Etickej komisie SZU bol prerokovaný Akademickým senátom SZU dňa 19.
mája 2022 a schválený Vedeckou radou SZU dňa 16. júna 2022.
(2) Tento štatút Etickej komisie SZU ako aj ich zmeny a doplnky nadobúdajú platnosť odo dňa
registrácie Ministerstvom zdravotníctva SR.
(3) Tento štatút Etickej komisie SZU je archivovaný v tlačenej podobe na rektoráte SZU
v Bratislave a zverejnený v elektronickej podobe na webovom sídle verejnej časti SZU
www.szu.sk.

V Bratislave, dňa 17. júna 2022

Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., v. r.
rektor SZU
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