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CIEĽ KONFERENCIE
ť situáciu v súvislosti s etikou, integritou a zavedením

Zmapova

š

infra truktúr na univerzitách, výskumných pracoviskách
a grantových agentúrach na Slovensku.

ť konkrétne príklady organizovania infraštruktúr a aktivít pre
zabezpečenie „Research Integrity“ v európskych krajinách.
Spoločne načrtnúť a prediskutovať následné kroky, ktoré je
v tomto ohľade potrebné vykonať pre zlepšenie situácie na
Uvies

Slovensku.

Výskumní pracovníci, výskumné ústavy, univerzity, akadémie a grantové

činnosti majú povinnosť dodržiavať
a podporovať zásady vedeckej integrity ako sú: spoľahlivosť a
pravdivosť pri vykonávaní výskumu, objektivita, nestrannosť a nezávislosť,
otvorenosť a prístupnosť v publikovaní výsledkov a archivácii primárnych
dát, povinnosť postupovať s vylúčením konfliktov záujmov pri hodnotení
grantových návrhov, spravodlivé uvádzanie zdrojov, dodržiavanie
príslušných noriem pri správe a uchovávaní dát a záznamov, poctivosť
v informáciách a komunikácii, ako aj vysokých etických štandardov pri
agentúry zo samotnej podstaty svojej

výchove budúcich generácií výskumníkov.
Univerzity, SAV, výskumné organizácie a grantové agentúry majú

ť za zabezpečenie kultúry vedeckej bezúhonnosti,

osobitnú zodpovednos

zodpovedajú za formulovanie a implementáciu pravidiel správnej
vedeckej praxe (etických kódexov a

štruktúr - etické komisie,
š

ombudsmani, etické rady, ako aj transparentných pravidiel pre etrenia

č

ť

prípadných priestupkov a vedeckých ne estností, ktoré by mali by

ž

zalo ené na uznávaných národných a medzinárodných

štandardoch.

PROGRAM

9:30 – 10:00 - REGISTRÁCIA
____________________________________________________________
10:00 – 12:15

I. blok

10:00 – 10:45 What is Reserach Ethics and why is so important - Goran Collster (SE)
10:45 – 11:30

How it works in Austria and in ENRIO members - Nicole Foger (AT)

11:30 – 12:15

How to organize ethics training at university - Dieter De Bruyn (BE)

____________________________________________________________
OBED 12:15 - 13:15
____________________________________________________________
13:15 – 16:00

II. blok

č
ť a ako ďalej –
Soňa Ftáčniková (SK)

13:15 – 14:00 Výskumná etika na Slovensku - sú asnos

____________________________________________________________
COFFEE BREAK 14:00 - 14:30
____________________________________________________________
14:30 – 16:00 – Panelová diskusia

ľ

Vytvorenie pracovnej skupiny z predstavite ov výskumných univerzít, SAV, výskumných

ľ

organizácií a grantových agentúr s cie om vytvorenia Národného vyhlásenia o

č

zabezpe ení Integrity výskumu a vzdelávaní na Slovensku.

ľ

ť všetky organizácie vykonávajúce výskum na Slovensku
dodržiavať najvyššie etické štandardy v oblasti integrity výskumu, aby sa zvýšila
Cie om vyhlásenia je zaviaza

dôvera verejnosti, ako aj medzinárodnej výskumnej komunity. Vyhlásenie by sa malo

ť o európske štandardy predovšetkým Kodex: European Code of Conduct on

opiera

Research Integrity, ktorý je aj záväzným materiálom pre výskumníkov zapojených do
programu H2020.

