Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FAKULTA SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH VZŤAHOV
Študentská 3, 911 50 T R E N Č Í N

ORGANIZAČNÁ SMERNICA
Etický kódex členov akademickej obce
Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov
TnUAD v Trenčíne

Číslo:

3-FSEV-004

Účinnosť od: 14. 07. 2010
Vypracoval: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. Podpis

Funkcia: dekan FSEV

Verifikoval:

Funkcia:

Schválil:

F-FSEV-002

Podpis

Akademický senát FSEV TnUAD v Trenčíne

Strana 2 z 6

3-FSEV-004

Záznam o oboznámení zamestnancov útvaru:
Vedúci útvaru:

dňa:

podpis

Prehlasujem, že som túto ON preštudoval(a), pochopil(a) a pri svojej práci sa ňou
budem riadiť
Por.číslo

Meno a priezvisko

F-FSEV-004

Funkcia

Dátum

Podpis

3-FSEV-004

Strana 3 z 6

Preambula
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD v Trenčíne (ďalej len „FSEV“)
poskytuje rovnaké študijné a pracovné podmienky všetkým svojim študentom, pedagógom,
vedeckým pracovníkom a ostatným zamestnancom v súlade s ich zaradením, bez ohľadu
na ich národnosť, rasu, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, či kultúrne odlišnosti.
Poskytuje im priestor k tomu, aby mohli svojou pedagogickou, vedeckou a inou tvorivou
činnosťou, resp. štúdiom, rovnakou mierou plniť svoje poslanie na FSEV.
V súlade so svojim poslaním na FSEV prijímajú členovia akademickej obce tento
kódex, ktorým sa prihlasujú k vyznačeným hodnotám pri plnení úloh fakulty.

Časť I.
Všeobecné zásady
1. Člen akademickej obce FSEV (zamestnanec i študent) dodržiava vo svojej práci a štúdiu
ľudské i morálne hodnoty a v plnej miere rešpektuje zásady tohto kódexu.
2. Považuje pedagogickú, vedeckú a inú tvorivú prácu za dôležitý prínos k rozvoju ľudského
poznania a kultúry a háji ich proti nespravodlivému spochybňovaniu alebo zneužívaniu.
3. Stále rozvíja svoje schopnosti, rozširuje a prehlbuje si znalosti a vedomosti v oblasti
svojho profesionálneho zamerania alebo štúdia.
4. Neobhajuje a nekryje neetické správanie a konanie ani v takom prípade, keď by bolo
takéto správanie zdôvodňované účelovou prospešnosťou, poslušnosťou a lojalitou.
5. Obhajuje slobodu myslenia, bádania, vyjadrovania, výmeny názorov a informácií.
6. Dodržiava pravidelnosť a objektivitu všetkých foriem overovania študijných vedomostí.
Nepredáva a ani v inej podobe nerozmnožuje bez súhlasu autora študijné materiály,
vrátane skúšobných testov, skúškových otázok ani žiadnych iných neverejných
materiálov, ktoré slúžia k overovaniu študijných vedomostí.
7. Zachováva si kritický odstup k výsledkom svojej práce, získaným poznatkom a záverom.
Objektívne, kriticky, avšak kolegiálne pristupuje k práci svojich spolupracovníkov
alebo spolužiakov a je prístupný diskusiám a argumentom.
8. Správa sa s úctou ku všetkým členom akademickej obce FSEV a ostatným osobám
na akademickej pôde, rešpektuje ich názory a svojim jednaním ich neruší ani žiadnym
spôsobom neobmedzuje pri plnení ich úloh na FSEV.
9. Svojou činnosťou sa snaží prispievať k dobrému menu FSEV.
10. O svojich mimopracovných aktivitách, ktoré môžu spôsobiť konflikt záujmov vopred
informuje zamestnávateľa.
11. Zámerne nešíri nepravdivé a neoverené informácie o dianí na fakulte, o stave a kvalite
pedagogickej a vedeckej činnosti, nepoškodzuje dobré meno fakulty a školy.
12. Neohovára svojich kolegov, pedagógov a študentov a nešíri informácie o ich súkromnom
živote, ani informácie, ktoré zámerne diskreditujú meno inej osoby.
13. V súlade so svojim poslaním využíva zariadenia fakulty a podľa svojich možností
ich chráni pred zneužitím či poškodením. Pri práci s výpočtovou technikou nepoužíva
nelegálny software a dodržiava pravidlá pri práci v univerzitnej počítačovej sieti.
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Časť II.
Zásady pedagogickej činnosti
1. Akademický a pedagogický zamestnanec jedná so študentmi vždy na základe korektného,
náročného a zároveň citlivého hodnotenia ich schopností, vedomostí, pracovitosti,
usilovnosti a iných osobnostných vlastností.
2. Komunikuje so študentmi otvoreným a korektným spôsobom, neuchyľuje sa k ich
podceňovaniu, ponižovaniu a inému znevažovaniu.
3. Pri klasifikácii študijných výsledkov je nestranný a objektívny, vo vzťahu k študentom
vždy uplatňuje kolegiálny spôsob konania.
4. V plnej miere sa venuje vyučovaniu a výchove študentov, napomáha rozvoju ich
samostatného a kritického myslenia, tvorivých a spoločenských aktivít, všestranne
podporuje ich kvalifikačný rast a profesionálny rozvoj, pomáha im nadväzovať kontakty
s inými osobami a inštitúciami.
5. Vychováva študentov a pedagogicky pôsobí nielen kvalitným vyučovaním, ale i osobným
príkladom, dodržiava stanovené legislatívne a vnútorné normy a pravidlá pedagogického
procesu.
6. Správa sa k študentom spravodlivo, nevyžaduje od nich činnosti, ktoré patria k ich
osobným povinnostiam, neprivlastňuje si žiadnym spôsobom výsledky ich práce. Ochotne
poskytuje a odovzdáva študentom svoje poznatky a skúsenosti.
7. Neumožňuje študentom získavať neoprávnené výhody v procese štúdia, pri skúškach
a zápočtoch.
8. Vyvodzuje primerané dôsledky z prípadných porušovaní a neetického správania alebo
konania študentov.

Časť III.
Zásady vedecko-výskumnej a inej tvorivej činnosti
1. Akademický zamestnanec a študent zameriavajú svoj výskum, prípadne iné tvorivé
aktivity na rozširovanie hraníc ľudského poznania, rozvoj umeleckých a kultúrnych
hodnôt, vzdelanosti, odbornosti a inovatívny prístup vo všetkých aktivitách.
2. Pri zverejňovaní, distribúcii a interpretácii svojich výsledkov vedecko-výskumných
aktivít dbá na ich úplnosť, overiteľnosť, pravdepodobnosť a objektívnosť.
3. Predvída, aby svojimi aktivitami neohrozoval spolupracovníkov, svoju organizáciu,
spoločnosť, životné prostredie, materiálne, kultúrne a etické hodnoty ľudí a spoločnosti.
4. Po zverejnení svojich výsledkov uschováva primárne dáta a dokumentáciu na dobu
obvyklú v príslušnom odbore, pokiaľ tomu nebránia iné legitímne predpisy.
5. Účelne a efektívne využíva prostriedky, ktoré sú mu poskytnuté na vedecko-výskumné
a iné tvorivé a rozvojové aktivity.
6. Neopakuje výskum uskutočnený inými osobami, v inom meste a v inom čase, pokiaľ to
nie je potrebné k overovaniu, doplneniu alebo porovnávaniu výsledkov.
7. Dôsledne sa vyhýba akýmkoľvek formám plagiátu. Ako autor alebo spoluautor prezentuje
len výsledky vlastných vedeckých a tvorivých aktivít.
8. V publikáciách a iných zverejňovaných výsledkoch jasne rozlišuje vlastný a kolektívny
prínos, uvádza prínos svojich kolegov a predchodcov.
9. Pri objavení omylu vo svojich publikáciách, podnikne adekvátne kroky k jeho náprave.
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10. Chráni duševné vlastníctvo autorov posudzovaných rukopisov, návrhov projektov alebo
správ, nepoužíva údaje recenzovaných materiálov pre iné účely ako pre vypracovanie
posudku a neposkytuje ich tretej osobe.
11. Posudky a iné expertné stanoviská spracováva zodpovedne a s ohľadom na tematickú
oblasť svojho odboru. Nepodlieha vonkajším tlakom a zámerne nepredlžuje dobu
hodnotenia pre účely získania vlastných výhod alebo výhod pre tretiu osobu.
12. Pri citovaní iných materiálov a publikácií uvádza zreteľný a presný odkaz na príslušný
zdroj. Cituje aj podstatné zdroje, ktoré nie sú v súlade s jeho názormi a výsledkami.
13. Pri hodnotení záverečných a habilitačných prác, pri posudzovaní rukopisov monografií,
učebníc, skrípt, návrhov vedecko-výskumných a rozvojových projektov vychádza z
objektívnych kritérií a dodržiava pravidlá zadávateľov.
14. Pri hodnotení záverečných a habilitačných prác, pri posudzovaní rukopisov, monografií,
učebníc, skrípt a iných učebných materiálov, návrhov vedecko-výskumných rozvojových
projektov sa vyhýba vedomým stretom záujmov.

Časť IV.
Zásady v prístupe k štúdiu
1. Študent alebo doktorand trvale rozvíja svoje schopnosti, rozširuje a prehlbuje svoje
znalosti aby bol kompetentný vykonávať povolania v študovanom odbore.
2. Pri tímovej študijnej práci je spoločenský a zároveň rešpektuje a poctivo označuje
obsahový a metodický prínos kolegov v konečnom výsledku.
3. Čo najviac navštevuje zapísané kurzy a dochádza včas na prednášky, semináre i cvičenia.
4. Nevyužíva a nesnaží sa získavať neoprávnené výhody pri štúdiu, skúškach a zápočtoch.
5. Nedopustí sa neetického alebo podvodného správania, napr.:
 Uvádzania nepravdivých a neoverených informácií, metód, a postupov, pozmeňovania
alebo uvedenia neúplných údajov, falzifikácii študijných dokumentov.
 Použitia a prezentovania výsledkov cudzej duševnej činnosti a vydávania ich
za vlastné výsledky (plagiátorstvo).
 Podvodov počas overovania nadobudnutých vedomostí (nepovolené použitie
poznámok, odpovedí ostatných, nedodržiavanie inštrukcií vyučujúceho, nepoveruje
niekoho iného miesto seba zastupovaním na skúškach, zápočtoch a iných formách
overovania svojich vedomostí).
 Predkladania seminárnych prác vypracovaných inými osobami alebo použitia jednej
a tej istej seminárnej práce pre viac ako jeden kurz alebo úlohu, čo znamená pre viac
ako jeden zápočet alebo skúšku.
 Bez súhlasu dotyčnej osoby nevytvára záznam jej osobného prejavu (nahrávanie
prednášok, cvičení, seminárov, vytváranie fotografií, šírenie podobných záznamov
cez internet a iné masmediálne prostriedky).

Časť V.
Záverečné ustanovenia
1. Správanie, ktorým sa porušuje etický kódex, a ktoré je v rozpore so všeobecne platnými
právnymi predpismi a vnútornými normami FSEV a TnUAD, zakladá právnu
zodpovednosť členov akademickej obce FSEV.
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2. Neetické správanie uvedené v časti IV. bod 5. tohto etického kódexu bude chápané ako
disciplinárny priestupok v zmysle Disciplinárneho poriadku pre študentov FSEV.
3. Etický kódex bol schválený v Akademickom senáte FSEV dňa 14.7.2010.
Deň schválenia je aj dňom jeho účinnosti.

Trenčín 14.7.2010

doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
dekan FSEV

