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Etika spolupráce a spoluautorstva
SPU v Nitre sa v októbri 2021 prihlásila k Deklarácii o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku, ktorej 
súčasťou je Národný etický kódex vedeckej integrity. Dávame do pozornosti princípy spolupráce a spoluautorstva, 
definované v tomto kódexe.
 

Kooperácia a koordinácia 
Všetci partneri v rámci výskumnej spolupráce: 
a) sú zodpovední za integritu ich spoločného výskumu; 
b) sa na začiatku dohodnú na cieľoch výskumu a na transparentnom a otvorenom spôsobe jeho prezen-
tovania; 
c) sa na začiatku spolupráce formálne dohodnú na pravidlách a aplikovateľných kódexoch v oblasti 
integrity výskumu, na uplatňovaných zákonoch a iných právnych predpisoch, na ochrane duševného 
vlastníctva spolupracovníkov a na spôsobe riešenia prípadných konfliktov a možných prípadov porušenia 
etických pravidiel výskumu; 
d) sú riadne informovaní o predkladaní výsledkov výskumu na publikovanie a tento postup sa s nimi 
vopred konzultuje.

Publikovanie a šírenie informácií 
a) Všetci autori sú plne zodpovední za celý obsah publikácie, ak nie je uvedené inak. 
b) Všetci autori sa dohodnú na poradí, v akom bude ich autorstvo uvedené, a uznávajú, že autorstvo 
je založené na použití kritérií na posúdenie významnosti prínosu ku koncepcii výskumu, k zberu 
relevantných dát alebo analýze či interpretácii výsledkov. 
c) Autori zabezpečia, aby ich práca bola kolegom k dispozícii včas, otvorene, transparentne a presne, ak nie 
je dohodnuté inak. 
d) Pri komunikácii s verejnosťou, ako aj v printových a sociálnych médiách vystupujú čestne a v plnom 
súlade s princípmi integrity vo výskumnej činnosti. 
e) Autor vhodnou formou uznáva dôležitosť práce a intelektuálny prínos iných vedcov vrátane spolu-
pracovníkov, asistentov a podporovateľov výskumu, ktorí ovplyvnili daný výskum a tiež korektne citujú 
súvisiace práce. 
f) Všetci autori oznámia akýkoľvek konflikt záujmov a finančnú alebo inú podporu získanú na účely výskumu 
alebo publikovania jeho výsledkov. 
g) Autori v prípade potreby a pomocou jasne daných postupov a s uvedením jasných, jednoznačných 
a pravdivých dôvodov zverejnenia opravu alebo prácu stiahnu, rýchle vykonanie opráv v ich publiká-
ciách sa hodnotí kladne. 
h) Výskumní pracovníci a vysokoškolskí učitelia dodržiavajú uvedené kritériá rovnako, či ide o publikovanie 
v časopise s plateným prístupom, s otvoreným prístupom alebo prostredníctvom akejkoľvek inej alterna-
tívnej formy publikovania.
i) Výskumní pracovníci a vysokoškolskí učitelia nepublikujú pochybným spôsobom a nevyužívajú 
nedôveryhodné publikačné platformy, ako napríklad tzv. predátorské časopisy a konferencie.

Je neetické z kolektívu autorov vylúčiť spoluautora, ktorý má na výskume preukázateľný podiel alebo do výskumu 
a publikácií dopisovať spoluautorov, ktorí na výskume nespolupracovali a v dohode o kooperácii nefigurovali.  

Pre lepšiu orientáciu v kategóriách prispievateľov k vedeckému výskumu odporúčame taxonómiu CRediT – Contri-
butors Role Taxonomy (2022).
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