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ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 1 

Zriadenie a pôsobnosť Etickej komisie VŠZaSP 

1. Rektor VŠZaSP zriaďuje Etickú komisiu VŠZaSP ako svoj poradný, konzultatívny 

a odborný orgán. 

2. ETICKÁ KOMISIA VYSOKEJ ŠKOLY ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 

SV. ALŽBETY N. O. V BRATISLAVE  obsahuje proces kreovania Etickej komisie VŠZaSP, 

princíp rešpektovania a dodržiavania etických aspektov jednotlivých politík VŠZaSP, 

kompetencie Etickej komisie VŠZaSP, práva a povinnosti orgánov VŠZaSP, jej jednotlivých 

stupňov organizácie a riadenia, učiteľov, študentov, zamestnancov a ostatných 

zainteresovaných osôb, ktoré vyplývajú z normatívnej a etickej základne pôsobenia všetkých 

funkcií VŠZaSP, najmä z pôsobenia 

- medzinárodných právnych predpisov, ktoré Slovenská republika ratifikovala a publikovala, 

ktoré majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, s pôsobnosťou vo vysokoškolskom 

priestore VŠZaSP napríklad v Dohovore o ľudských právach a biomedicíne apod.. 

- Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov a ostatných všeobecne záväzných 

normatívnych právnych aktov Slovenskej republiky,    

- etických normatívnych systémov, pôsobiacich v realizácii Dlhodobého zámeru VŠZaSP 

a relevantných plánov, programov, študijných predmetov a študijných odborov, vrátane 

biomedicínskeho výskumu, ošetrovateľského výskumu  

3. Etická komisia VŠZaSP rešpektuje všeobecné a jednotné etické princípy, hodnoty 

a presadzuje diferencovanú jednotu vo vzťahu k všeobecným etickým princípom, etickým 

kódexom, osobitne k ostatným etickým stratégiám jednotlivých študijných programov 

a študijných predmetov v etických dimenziách medicíny a zdravotníctva, sociálnej práce, 

ošetrovateľstva, vrátane odporúčaní vnútroštátnych a medzinárodných dokumentov s etickým 

obsahom a s osobitnými etickými kódexami.  

4. Etická komisia pôsobí ako odborný subjekt pri ochrane zdravia, práva a dôstojnosti osôb 

v systémoch  klinických štúdií v rámci zdravotnej indikácie aj mimo nej, vrátane osôb 

dobrovoľne sa zúčastňujúcich na humanitárnych a rozvojových projektoch a na výskume. 
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Článok 2 

Pramene pôsobnosti Etickej komisie VŠZaSP 

1. VŠZaSP sústavne vytvára podmienky pre aplikovanie etických hodnôt, morálky a ochrany 

ľudských práv a slobôd v pedagogickej práci, vo vedeckej a výskumnej činnosti, 

v pracovnoprávnych vzťahoch a v ostatných právnych vzťahoch zamestnancov, študentov 

a ostatných zainteresovaných osôb. 

2. Pôsobnosť Etickej komisie VŠZaSP posilní vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania v podmienkach VŠZ a SP, prispeje tiež k etickej dimenzie pri 

realizácii základných dokumentov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, 

ktoré obsahujú požiadavky so zameraním na kvalitu vysokoškolského vzdelávania a jeho 

etickú podstatu.  

3. Etická komisia VŠZaSP pôsobí ako konzultatívny orgán v etických programoch 

a výskumných projektoch.   

4. Etická komisia VŠZaSP zabezpečuje dôkladné a nezávislé posúdenie etických stránok 

navrhovaných projektov vo všetkých sférach vedeckého pôsobenia a výskumného pôsobenia 

VŠZaSP. 

 5. Etická komisia VŠZaSP je konzultatívnym orgánom, v súlade s normatívnou úpravou 

v osobitných vnútorných predpisoch VŠZaSP, v oblastiach prevencie, ochrany a riešenia 

protispoločenských javov, najmä šikanovania, bossingu, mobbingu a sexuálneho obťažovania, 

ak sa vyskytnú v podmienkach VŠZaSP. Bližšie podmienky ustanovia vnútorné pravidlá 

Etickej komisie VŠZaSP.  

 

Článok 3  

Zloženie Etickej komisie VŠZaSP 

1. Etickú komisiu tvorí sedem členov, vymenovaných rektorom VŠZaSP, spravidla na návrh 

predstaviteľov jednotlivých organizačných útvarov VŠZaSP, akademických funkcionárov, 

zamestnancov, študentov a ďalších zainteresovaných osôb. 

2. Rektor VŠZaSP vymenuje predsedu Etickej komisie VŠZaSP. 

3. Rektor VŠZaSP pri vymenovaní členov Etickej komisie VŠZaSP vychádza z osobitných 

normatívnych etických systémov v oblasti zdravotníctva, sociálnej práce, ošetrovateľstva, 

vysokoškolskej pedagogiky a ďalších odborných zameraní VŠZaSP. 

4. Členmi Etickej komisie VŠZaSP sú zástupcovia zamestnancov, študentov a relevantnej 

spoločenskej praxe. 
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5. Členstvo v Etickej komisii VŠZaSP je čestné a nezastupiteľné, vyžadujúce písomný súhlas 

s členstvom v Etickej komisii VŠZaSP s dodržaním zásad mlčanlivosti a ochrany osobných 

údajov, bez možného konfliktu záujmov jej členov.   

 

Článok 4 

Konanie pred Etickou komisiou VŠZaSP 

Bližšie podmienky konania pred Etickou komisiou VŠZaSP upraví Štatút Etickej komisie 

VŠZaSP a Rokovací poriadok Etickej komisie VŠZaSP. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1.  ETICKÁ KOMISIA VYSOKEJ ŠKOLY ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 

SV. ALŽBETY N. O. V BRATISLAVE 

 

a) prerokovala Rada VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania dňa 10.01.2022,     

b) prerokoval Akademický senát Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,   

n. o. v Bratislave dňa 30.01.2022, 

c) schválila Vedecká rada Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

v Bratislave dňa  31.01.2022. 

2.  Účinnosť je  odo dňa 01.02.2022. 

 

V Bratislave dňa  31.01.2022  

                                                                         

 

                                                                       Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 

                                                                                                rektor VŠZaSP 

 

 

 

 


