
 
 

   1 

Štatút a rokovací poriadok Etickej komisie SPU v Nitre 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Štatút a rokovací poriadok  
Etickej komisie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

 
 
 

 
  



 
 

   2 
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Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (ďalej „SPU“ alebo „univerzita“) na 
základe Etického kódexu zamestnancov SPU v Nitre (ďalej tiež „Etického kódexu 
zamestnancov SPU“) vydáva: 
 
Štatút a rokovací poriadok Etickej komisie Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre 
 

Článok 1 
Pôsobnosť Etickej komisie SPU 

 
Etická komisia SPU je poradný orgán rektora zriadený v súlade s Etickým kódexom 
zamestnancov SPU v súlade s článkom 22 ods. 4 Štatútu SPU v Nitre. V pôsobnosti Etickej 
komisie SPU je prerokovávanie a posudzovanie porušení Etického kódexu zamestnancov 
SPU a Národného etického kódexu vedeckej integrity, ku ktorému sa SPU prihlásila 
Deklaráciou o upevnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku dňa 12. 10. 2021.  
 
 

Článok 2 
Zloženie Etickej komisie SPU 

 
1. Etickú komisiu SPU tvorí sedem členov, ktorí sú členmi akademickej obce. Každá 

fakulta SPU je v komisii zastúpená jedným členom, ktorého navrhuje dekan 
príslušnej fakulty. Členom komisie je aj jeden zástupca celouniverzitných 
pracovísk, ktorého navrhuje rektor SPU.  

2. Členov Etickej komisie SPU vymenúva a odvoláva rektor. Rektor môže na návrh 
predsedu Etickej komisie SPU vymenovať ďalších členov komisie „ad hoc“ na 
riešenie konkrétneho porušenia s poradným hlasom.  

3. Činnosť Etickej komisie SPU riadi jej predseda. Predsedu vymenúva rektor SPU 
spomedzi jej riadnych členov.  

4. Člen Etickej komisie SPU vyslovuje s členstvom súhlas písomnou formou, v ktorom 
sa súčasne zaväzuje k mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa 
porušení prerokovávaných na Etickej komisii SPU.  

5. Funkčné obdobie riadneho člena Etickej komisie SPU je štvorročné. Za člena 
Etickej komisie SPU môže byť člen akademickej obce vymenovaný najviac na dve 
na seba nadväzujúce obdobia.  

 
Článok 3 

Činnosť Etickej komisie SPU 
 

1. Zasadnutia Etickej komisie SPU zvoláva podľa potreby jej predseda. Predseda je 
povinný zvolať zasadnutie Etickej komisie SPU vždy, ak o to požiadajú najmenej 
dvaja riadni členovia Etickej komisie SPU alebo rektor SPU. Zasadnutia sú 
neverejné. 

2. Administratívnu činnosť Etickej komisie SPU zabezpečuje jej tajomník. Tajomník 
Etickej komisie SPU nemusí byť členom Etickej komisie SPU. V prípade, že nie je jej 
riadnym členom, nemá hlasovacie právo a zaväzuje sa k mlčanlivosti o všetkých 
skutočnostiach týkajúcich sa porušení prerokovávaných na Etickej komisii SPU. 
Tajomníka Etickej komisie SPU vymenúva rektor SPU. 
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3. Účasť člena Etickej komisie SPU na zasadnutí je nezastupiteľná, činnosť členov 
Etickej komisie SPU nie je honorovaná.  

4. Etická komisia SPU je uznášania schopná, ak sa jej rokovania zúčastnia najmenej 
štyria riadni členovia. 

5. Na platné uznesenie Etickej komisie SPU sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov 
členov Etickej komisie SPU. 

6. Etická komisia SPU každoročne spracováva správu o svojej činnosti, ktorú 
postupuje Rade pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na SPU. 
 

Článok 4 
Zánik členstva v Etickej komisii SPU 

  
1. Členstvo v Etickej komisii SPU zaniká:  

a) písomným oznámením člena Etickej komisie SPU  o vzdaní sa funkcie 
predsedovi Etickej komisie SPU,  

b) ak člen  Etickej komisie SPU, ktorý je zamestnancom SPU, prestáva byť 
zamestnancom univerzity, 

c) ak člen Etickej komisie SPU, ktorého navrhuje dekan fakulty, prestáva byť 
zamestnancom danej fakulty, 

d) uplynutím funkčného obdobia, 
e) porušením mlčanlivosti, 
f) porušením etického kódexu samotným členom komisie, 
g) smrťou člena.  

2. Funkčné obdobie člena Etickej komisie SPU vymenovaného na uvoľnené miesto je 
do konca funkčného obdobia člena, ktorého členstvo zaniklo.  

 
 

Článok 5 
Identifikovanie porušení 

 
1. Identifikované porušenie, doručené cestou podateľne SPU alebo emailom, môže 

podať ktokoľvek predsedovi Etickej komisie SPU. Porušenie, ktoré nesúvisí 
s článkom 1 tejto smernice, Etická komisia SPU neprerokuje. Neprerokovanie 
porušenia Etická komisia SPU oznámi predkladateľovi do 30 kalendárnych dní. 

2. Identifikovanie porušenia musí obsahovať konkrétne ustanovenie Etického 
kódexu zamestnancov SPU alebo Národného etického kódexu vedeckej integrity,  
k porušeniu ktorého, podľa usúdenia predkladateľa, došlo. Porušenie musí byť 
náležite zdôvodnené. Súčasťou sú doložené listinné dôkazy alebo označenie 
svedkov porušenia. 

3. Identifikované porušenie musí obsahovať meno a priezvisko predkladateľa a jeho 
adresu. Ak identifikované porušenie neobsahuje všetky požadované náležitosti, 
predseda Etickej komisie SPU vyzve predkladateľa, aby porušenie v lehote do 15 
kalendárnych dní doplnil. 

4. Etická komisia SPU rokuje aj o anonymných porušeniach v prípadoch, v ktorých 
mohlo prísť k mimoriadne závažnému porušeniu všeobecných zásad etiky 
morálky alebo ustanovení uvedených v článku 1 tejto smernice.  
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Článok 6 
Prerokovanie identifikovaných porušení 

 
1. Predseda je povinný zvolať zasadnutie Etickej komisie SPU v lehote do 30 

kalendárnych dní od podania porušenia, na ktoré bude prizvaná dotknutá osoba 
(t.j. osoba, proti ktorej identifikované porušenie smeruje, alebo sa dotýka jej práv 
a povinností), menovaní svedkovia, prípadne iné relevantné subjekty ad hoc. 

2. Etická komisia SPU je povinná umožniť dotknutej osobe vyjadriť sa k predmetu 
porušenia.  

3. Etická komisia SPU si môže podľa potreby vyžiadať písomné a iné podklady, 
odborné a iné vyjadrenia k predmetu rokovania. Etická komisia SPU má možnosť 
pri rokovaní o predmete porušenia vyžiadať súčinnosť ďalších osôb, pričom sa 
prerokovávanie porušenia vykonáva dôverne s cieľom chrániť účastníkov 
konania. Súčasťou prerokovávania porušenia, ktoré je opodstatnené, je určenie 
miery zavinenia (napr. úmyselne alebo z prípadnej nedbanlivosti).  

4. Účastníci prerokovávania a posudzovania porušenia týkajúcich sa porušení 
uvedených v článku 1 tejto smernice (tzn. dotknutá osoba, členovia Etickej komisie 
SPU, predkladateľ porušenia, svedkovia, prípadne iné relevantné subjekty ad hoc), 
oznámia akýkoľvek existujúci konflikt záujmov, alebo aj ten, ktorý môže počas 
prerokovávania vzniknúť, a to najneskôr do času spracovania uznesenia Etickej 
komisie SPU. Člen Etickej komisie SPU, u ktorého sa predpokladá konflikt záujmov, 
je z hlasovania vylúčený. V prípade konfliktu záujmov sa takýto člen Etickej 
komisie SPU nezúčastňuje ani rokovania komisie, ktorého sa tento konflikt týka. 

5. Etická komisia SPU prijíma k prerokovávaným porušeniam uznesenia. Uznesenie 
prijíma na základe tajného hlasovania predsedu a členov Etickej komisie SPU 
prítomných na zasadnutí Etickej komisie SPU.  

6. Uznesenie Etickej komisie SPU je prijaté, ak ho odsúhlasila nadpolovičná väčšina 
členov Etickej komisie SPU. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.  

7. Z každého zasadnutia Etickej komisie SPU sa vyhotovuje písomný zápis, ktorý 
obsahuje najmä dátum a miesto konania zasadnutia, zoznam prítomných členov 
Etickej komisie SPU (prezenčná listina), zoznam prítomných ďalších osôb, 
program zasadnutia, hlavné body, výsledok hlasovania, podpis predsedu Etickej 
komisie SPU a tajomníka Etickej komisie SPU. 

8. Uznesenie Etickej komisie SPU obsahuje konštatovanie, či došlo k porušeniu 
všeobecných zásad etického a morálneho správania sa niektorých ustanovení 
Etického kódexu zamestnancov SPU alebo Národného etického kódexu vedeckej 
integrity. Uznesenie Etickej komisie SPU obsahuje odporúčania nápravných 
opatrení primeraných závažnosti konania vrátane navrhnutých sankcií. 

9. Etická komisia SPU postúpi svoje uznesenie v písomnej forme rektorovi SPU, ktorý 
s prijatým uznesením môže súhlasiť, nesúhlasiť, alebo môže zmeniť nápravné 
opatrenia, resp. sankcie, ktoré navrhla komisia, alebo môže prijaté uznesenie s 
písomným zdôvodnením vrátiť Etickej komisii SPU na ďalšie došetrenie, ak to 
považuje za nevyhnutné pre objasnenie porušenia, alebo môže nápravné 
opatrenia/navrhnuté sankcie zastaviť, i keď Etická komisia SPU navrhla, aby boli 
opatrenia uložené.  

10. Ak Etická komisia SPU navrhla, aby bolo prerokovanie porušenia zastavené, rektor 
SPU takýto návrh rešpektuje. Pokiaľ má však o správnosti takéhoto postupu 
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závažné pochybnosti, vráti materiál s odôvodnením Etickej komisii SPU na nové 
konanie. V prípade opätovného návrhu na zastavenie prerokovania porušenia je 
ním štatutárny orgán viazaný.  

11. Rozhodnutie vydáva rektor SPU písomne, ktoré následne tajomník Etickej komisie 
SPU doručuje predkladateľovi a dotknutej osobe do vlastných rúk. 

12. Dotknutá osoba má právo podať námietky voči vecnému obsahu, formálnej 
stránke prešetrovania, rozhodnutiu alebo udeleným sankciám, resp. nápravným 
opatreniam uvedených v rozhodnutí rektorovi SPU v lehote 15 kalendárnych dní 
od doručenia rozhodnutia.  

 
 

Článok 7 
Nápravné opatrenia a sankcie 

 
1. Nedodržanie Etického kódexu zamestnancov SPU a Národného etického kódexu 

vedeckej integrity sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny. 
2. Pri porušení pracovnej disciplíny sa voči zamestnancovi SPU postupuje podľa 

ustanovení Zákonníka práce a Pracovného poriadku SPU.  
3. Nápravným opatrením a sankciou ďalej môže byť: 

a) pokarhanie, 
b) pokarhanie spojené s finančným postihom, 
c) absolvovanie vzdelávania v oblasti kódexu etiky a vedeckej integrity, 
d) oprava, prípadne stiahnutie publikovaného článku alebo práce, 
e) uverejnenie neetického správania sa na webovej stránke SPU alebo 

v dotknutom časopise, resp. médiu, 
f) odňatie titulu alebo vedeckého kvalifikačného stupňa, 
g) zastavenie financovania grantu, 
h) zákaz podávať žiadosť o grant s určením doby, 
i) zákaz publikovania s určením doby, 
j) zrušenie členstva v radách, komisiách a pod. s určením doby, 
k) iné. 

 
 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto smernice je možné vykonať len písomnými 

dodatkami k nej, vydanými a podpísanými rektorom.  
2. Štatút a rokovací poriadok Etickej komisie SPU v Nitre nadobudne platnosť dňom 

jej podpísania a účinnosť 10.01.2022.  
 
 

V Nitre, dňa 10.01.2022 
 
 

 
 

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD 
rektorka 


