
























Interný postup Etickej komisie pri prešetrení podnetu na porušenie Etického kódexu 
zamestnancov VÚDPaP  

(Príloha k Smernici č. 2/2017) 
 

 
Riaditeľka VÚDPaP dňom 30. jún 2022 vydáva interný postup pri prešetrení podnetu 

z porušenia Etického kódexu zamestnancom. 
 

Interný postup sa stáva účinným a platným dňa 15.7.2022. 
 
 

Úvod 
 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave (ďalej len „VÚDPaP“) 
vydal dňa 4. júla 2017 Etický kódex Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie 
v Bratislave. Článok 13 predmetného Etického kódexu definuje zriadenie Etickej komisie pri 
posudzovaní podnetov vo veci dodržiavania/porušenia Etického kódexu (ďalej len „podnet“). 
Uvedený Interný postup doplňuje Smernicu č.2/2017.  
 

Predmet interného postupu 
 
1) Vymenovanie členov Etickej komisie a ich pôsobenie: 

a) Členov Etickej komisie vymenováva riaditeľ/riaditeľka VÚDPaP vždy k 1.júlu na 
obdobie 6 mesiacov.  

b) Predseda Etickej komisie je riaditeľ/riaditeľka VÚDPaP alebo zástupca/zástupkyňa 
riaditeľa/riaditeľky. Predseda koordinuje zasadnutie Etickej komisie a dohliada nad 
procedurálnym priebehom posudzovania podnetu. 

c) Počet členov Etickej komisie je stanovený na 3 členov a jedného náhradníka.  
d) Náhradníci sa stávajú členmi Etickej komisie v prípade, ak je riadne menovaný člen 

v konflikte záujmov s predmetom podnetu prejednávaným pre 
porušenie/nedodržiavanie Etického kódexu.  

e) Členovia Etickej komisie svojim podpisom potvrdzujú nezávislosť pri posudzovaní 
podnetu 

f) Členovia Etickej komisie pri posudzovaní naplnenia zásad Etického kódexu v II. oddiele 
(Etické zásady v poradenskej a v praktickej činnosti) deklarujú primárne sledovanie 
najvyššieho záujmu dieťaťa pri prešetrovaní podnetu.  

g) Etickú komisiu zvoláva riaditeľ/riaditeľka na základe podnetu na 
porušenie/nedodržanie Etického kódexu doručeného písomnou formou elektronicky 
alebo poštou 

h) Členovia Etickej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o priebehu prejednávania 
podnetu  

i) Členovia Etickej komisie vydávajú záverečné stanovisko prijatím konsenzuálneho 
záveru. Predseda Etickej komisie neovplyvňuje konsenzuálny záver členov Etickej 
komisie.  

j) Podnet musí byť posúdený a vyhodnotený do 60 dní odo dňa prijatia podnetu.  
k) V prípade podnetu pre porušenie etických zásad v poradenskej a praktickej činnosti 

s detským klientom, má dotknutý zamestnanec povinnosť zdržať sa poradenskej 



a praktickej činnosti s konkrétnym dieťaťom do vyhodnotenia podnetu Etickou 
komisiou. 

 
2) Posudzovaný podnet musí obsahovať tieto základné údaje: 

a) meno a priezvisko zamestnanca voči ktorému je podnet vedený; 
b) uvedenie článku a písmena Etického kódexu, ktorý bol porušený alebo nebol dodržaný 

zamestnancom a akým spôsobom bol porušený/nedodržaný predmetný článok 
a písmeno; 

c) meno a priezvisko predkladateľa podnetu a aktuálne kontaktné údaje na 
predkladateľa podnetu (email alebo telefón/mobil alebo poštová adresa). 

 
3) Proces zvolania Etickej komisie pre posúdenie prijatého podnetu: 

a) Predseda Etickej komisie po obdržaní podnetu zvoláva do 2 týždňov členov Etickej 
komisie emailom; 

b) Predseda Etickej komisie žiada o písomné stanovisko k predmetnému podnetu 
zainteresovanú osobu – zamestnanca, voči ktorému je podnet doručený. Písomné 
stanovisko musí byť doručené predsedovi Etickej komisie  

c) email obsahuje podklady k podnetu a stanovuje dátum stretnutia členov Etickej 
komisie 

d) členovia Etickej komisie obratom potvrdzujú prijatie podkladov a deklarujú, že 
majú/nemajú konflikt záujmov k predmetnému podnetu 

e) každý člen Etickej komisie zašle svoje odborné stanovisko k podnetu písomnou formou 
elektronicky minimálne deň pred zasadnutím Etickej komisie 
 

4) Priebeh zasadnutia Etickej komisie:  
a) Predseda Etickej komisie vymenuje zapisovateľa záveru zo zasadnutia Etickej komisie 
b) Záver zo zasadnutia Etickej komisie je písomné spracovaný, podpísaný všetkými 

prítomnými členmi Etickej komisie a overený predsedom Etickej komisie.  
c) Záver obsahuje vyhodnotenie posudzovania oprávnenosti podnetu. V prípade 

oprávnenosti podnetu navrhuje opatrenia voči dotknutému zamestnancovi.  
d) Záver je založený v spise k podnetu a v spisovej dokumentácii zamestnanca. 
e) Zasadnutie Etickej komisie je zaznamenané na audiozáznam. Audiozáznam je 

neverejný.  
 

5) Uzavretie podnetu: 
a) Predseda Etickej komisie oznámi dotknutému zamestnancovi závery Etickej komisie 

písomnou formou. 
b) V prípade opodstatnenia podnetu má riaditeľ/riaditeľka VÚDPaP povinnosť zabezpečiť 

nápravné mechanizmy v súlade s ohľadom na odporúčania Etickej komisie.  
c) Prekladateľovi podnetu kancelária riaditeľa/riaditeľky oznámi záver Etickej komisie.  
d) V prípade, že je voči konkrétnemu zamestnancovi opakovane predložený podnet na 

porušenie/nedodržanie Etického kódexu v určitej poradenskej a praktickej činnosti 
a Etická komisia už podnet počas uplynulých 12 mesiacov prehodnotila v danej veci,  
považuje sa podnet za neopodstatnený. 

 
                                                              Mgr. Janette Motlová 
                                                                 riaditeľka VÚDPaP 
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