
Podpísaná Deklarácia o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku 

 

Dňa 12. 10. 2021 sa v reprezentatívnych priestoroch Bratislavského hradu konal slávnostný akt 

podpisu Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku (ďalej len 

„Deklarácia“), kde sa zástupcovia univerzít verejne prihlásili k jej dodržiavaniu. Nad týmto 

podujatím prevzala záštitu pani prezidentka Zuzana Čaputová. Medzi signatármi Deklarácie 

bola aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, kde deklaráciu v zastúpení 

pani rektorky Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD. verejne potvrdil svojim podpisom 

prorektor prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.   

Prípravu národného dokumentu zaväzujúceho podporiť vedeckú integritu na Slovensku 

zastrešovalo v spolupráci s odbornou komunitou Centrum vedecko-technických informácií SR, 

ako organizácia, ktorá je priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky.  

Cieľom Deklarácie je vyzvať všetky organizácie vykonávajúce a financujúce výskum a 

vzdelávanie na Slovensku, aby sa verejne a dobrovoľne prihlásili k záväzku dodržiavať 

najvyššie etické štandardy v oblasti vedeckej integrity so zámerom posilniť etický aspekt 

vedeckej činnosti, ktorý patrí k esencii vedy, ako aj zvýšiť dôveru verejnosti a medzinárodnej 

výskumnej komunity k slovenským výskumným pracoviskám. Jedná sa o významný míľnik, 

keďže národný dokument Deklarácia o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku 

zastrešuje všetky doteraz nejednotné a čiastkové opatrenia a poukazuje na dodržiavanie 

najvyšších etických štandardov pri vedeckej práci.  

Podpisom Deklarácie sa Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie dobrovoľne zaviazala 

plniť štyri konkrétne definované záväzky: 

1. Zaväzujeme sa zabezpečiť najvyššiu úroveň kultúry vedeckej integrity založenej na 

základných princípoch správnej výskumnej praxe, ktorú budú dodržiavať výskumní 

pracovníci a vysokoškolskí učitelia; 

2. Zaväzujeme sa realizovať vzdelávanie na podporu správnej výskumnej praxe ako 

najefektívnejšie proaktívne preventívne kroky na vytvorenie národného výskumného 

prostredia podporujúceho kultúru vedeckej integrity; 

3. Zaväzujeme sa riadiť transparentným, spravodlivým a efektívnym systémom 

preverovania vedeckých podvodov, nečestností a porušení princípov správnej 

výskumnej praxe; 

4. Na národnej úrovni sme odhodlaní vytvoriť Národnú etickú komisiu pre vedeckú 



integritu, ktorej hlavnou úlohou bude implementácia a harmonizácia inštitucionálnych 

štruktúr na podporu kultúry vedeckej integrity, ktorá bude slúžiť ako poradný orgán pre 

verejné aj súkromné výskumné inštitúcie, reprezentovať SR v oblasti upevňovania 

vedeckej integrity na medzinárodnej úrovni. 

Celý text Deklarácie s prílohami sa v písomnej forme sa nachádza na sekretariáte rektorky 

UVLF a je dostupný na webovom sídle UVLF v Košiciach. 

 

 

 

 


