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Preambula 
 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je jedinou zdravotníckou univerzitou na 

Slovensku (ďalej len „SZU“), ktorá je monotematicky venovaná vzdelávaniu v zdravotníckych 

povolaniach vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Súčasne je jedinou 

inštitúciou v SR, ktorá pod rôznymi názvami od roku 1953 komplexne zabezpečuje ďalšie 

vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.1 Je štátnou vysokou školou univerzitného typu 

pôsobiacou v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR a má štyri fakulty2: 

• Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 

• Lekárska fakulta 

• Fakulta verejného zdravotníctva 

• Fakulta zdravotníctva 

Poslaním SZU, ktorá je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a 

spoločného európskeho výskumného priestoru, je prispievať k rozvoju vzdelanosti, poznania, 

vedy a kultúry v súlade s potrebami spoločnosti, rozvíjať vedomosti, zručnosti, múdrosť, 

tvorivosť a dobro človeka a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti. Napĺňanie tohto 

poslania so zameraním na študenta je predmetom hlavnej činnosti vysokých škôl.3  

 

SZU ako zdravotnícka vysoká škola poskytuje vzdelávanie študentom, ktorí sa pripravujú pre 

jednotlivé zdravotnícke povolania v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho, 

magisterského, doktorského, doktorandského štúdia, v programoch špecializačného štúdia,  

certifikačnej prípravy a v sústavnom vzdelávaní s využitím tvorivého výskumného bádania v 

rozvoji, podpore a ochrane zdravia, v prevencii, diagnostike, v liečbe chorôb a ošetrovaní 

chorých s cieľom chrániť a rozvíjať zdravie ako jednu z najcennejších ľudských hodnôt 

a zároveň tak prispievať k zlepšeniu kvality života v spoločnosti.4 

 

SZU pôsobí v duchu ústavy svetových univerzít Magna Charta Universitatum, čím sa zaviazala 

dodržiavať princíp demokracie, humanizmu, tolerancie a rešpektu, kde prekvitá rozmanitosť  

aspektov a dominuje princíp rovnosti a čestnosti.  

Cieľom tohto Etického kódexu SZU je vytvoriť prostredie, v ktorom sa dodržiavajú základné 

princípy demokracie, humanizmu, tolerancie a rešpektu prostredníctvom stanovenia 

zásad/noriem prijateľného správania pre všetkých členov SZU a aj zainteresované strany, a 

zároveň pomocou monitorovania ich dodržiavania a organizovania vzdelávacích podujatí 

v tejto oblasti  zaistiť prevenciu nežiadúceho správania.  

Etický kódex SZU je vyhlásením osôb uvedených v článku 1 ods. 2 tohto Etického kódexu 

(ďalej len „osoby“), že sa zaväzujú oboznámiť s Etickým kódexom SZU, riadiť sa ním 

a dodržiavať jeho ustanovenia ako aj ustanovenia súvisiacich platných právnych a vnútorných 

predpisov SZU, a tak sú si vedomí svojho podielu spoločnej sociálnej zodpovednosti, ktorú 

osobne na seba preberajú. 

 
1 http://www.szu.sk/index.php?id=70  
2 Zákon č. 401/2002 Z.z. o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z. 
3 §1 ods. 2 zákona o vysokých školách 
4 Dlhodobý zámer rozvoja Slovenskej zdravotníckej univerzity 

http://www.szu.sk/index.php?id=70
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Prvá hlava 

Všeobecné ustanovenia 
 

Článok 1 

Pôsobnosť Etického kódexu SZU 
 

(1) Etický kódex SZU sa vzťahuje na celú SZU a na jej jednotlivé fakulty a súčasti.  

(2) Etický kódex SZU je záväzný pre: 

a) akademickú obec5 

b) zamestnancov6 

c) zmluvných partnerov 

d) a ďalších, ktorí vykonávajú činnosť pre SZU podľa osobitných právnych predpisov7. 

(3) Osoby uvedené v odseku 2 sú povinné oboznámiť sa s obsahom Etického kódexu SZU a 

dodržiavať jeho ustanovenia pri plnení pracovných povinností a záväzkov. 

 

Článok 2 

Základné hodnoty SZU 

(1) Čestnosť - konať a vyjadrovať sa úprimne a pravdivo, poctivo a nestranne. 

(2) Excelentnosť -  konať a vyjadrovať sa čo najlepšie s cieľom dosiahnuť dokonalosť 

v našom konaní a vyjadrovaní sa.  

(3) Zodpovednosť - byť osobne zodpovedný a niesť následky svojho nežiadúceho konania. 

(4) Rešpekt -  rešpektovať ostatných znamená byť tolerantný v odlišnostiam, dodržiavať 

princíp rovnakého zaobchádzania a rešpektovať súkromie. Pri jednaní s ostatnými sa 

očakáva: 

a) byť úctivý, spravodlivý a zdvorilý; 

b) vyhýbať sa všetkým formám obťažovania, diskriminácie, vyhrážok alebo násilia; 

c) poskytovať rovnaký prístup pre všetkých v rámci činností poskytovaných SZU; a 

d) podporovať riešenie konfliktov. 

(5) Dôvera - konať svedomito, dôkladne sa zamyslieť pred akýmkoľvek rozhodnutím, resp. 

sa poradiť o svojom rozhodnutí s ostatnými  s úmyslom chrániť ich práva. 

(6) Spoľahlivosť -  budovaním dôvery získame spoľahlivosť. Spoľahlivosť znamená tiež 

vykonať svoju prácu správne bez dohľadu nadriadeného.  

 

Článok 3 

Zásady a normy etického správania na SZU 
 

3.1. Konať eticky a profesionálne  

Osoby sú: 

a) povinné konať eticky a profesionálne v súlade so zásadami demokracie, 

humanity a platnými všeobecnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi 

SZU, 

b) povinné hovoriť a konať úprimne a pravdivo – rozhodovať transparentne 

a riadne zdôvodňovať svoje rozhodnutia, 

c) osobne zodpovedné za svoje konanie a vykonané činnosti, 

d) povinné si plniť svoje povinnosti voči kolegom, nadriadeným, podriadeným, 

študentom, a ostatným svedomito, na vysokej odbornej úrovni a snažiť sa o čo 

najlepší výsledok, 

 
5 Podľa článku 5 ods. 1 Štatútu SZU: „Akademickú obec SZU tvoria vysokoškolskí učitelia, výskumní 

pracovníci, ktorí sú so SZU alebo jej súčasťou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas 

a študenti podľa § 3 zákona o vysokých školách.“ 
6 Čl. 1 ods. 3 Pracovného poriadku SZU 
7 napr. Ústredné orgány ŠS, orgány samosprávy, Inšpekcia práce, pozvaní skúšajúci v komisiách 
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e) povinné starať sa o svoj intelektuálny rast a profesionálny rozvoj – rozvíjať 

svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti prostredníctvom vzdelávania, 

f) povinné podporovať zdravú, harmonickú a produktívnu atmosféru, ktorá 

podporuje dialóg a reaguje na sťažnosti – vytvárať pracovné prostredie, ktoré 

podporuje tímovú prácu, učenie sa a inovácie, 

g) povinné zodpovedne reprezentovať SZU na verejnosti, 

h) povinné dbať o dobré meno SZU. 

 

3.2. Rešpektovať ostatných – rešpektovať rozmanitosť.  

Osoby sú povinné: 

a) byť zdvorilé, tolerantné a rešpektovať základné práva a slobody ostatných bez 

ohľadu na ich pohlavie, náboženstvo, sexuálnu orientáciu, zdravotný stav, 

kultúrnu a etnickú príslušnosť, vek alebo politické presvedčenie, bez ohľadu na 

ich pracovné a funkčné zaradenie,  

b) obhajovať slobodu myslenia, vyjadrovania, výmeny názorov a informácií, 

c) vyhýbať sa všetkým formám obťažovania, diskriminácie, vyhrážok a násilia, 

d) poskytovať rovnaký prístup k informáciám, vzdelávaniu a zamestnaniu a pri 

ďalších vykonávaných činnostiach, 

e) podporovať riešenie konfliktov. 

 

3.3. Chrániť a zachovávať univerzitné zdroje. 

Osoby sú povinné:  

a) chrániť a využívať majetok SZU, jej vybavenie, financie, materiály, elektronické 

a iné systémy a iné zdroje hospodárne a účelne, len na legitímne účely SZU, 

b) predchádzať plytvaniu, zneužitiu či poškodeniu, 

c) podporovať efektívnosť práce. 

 

3.4. Eliminovať konflikt záujmov a záväzkov. 

 Osoby sú povinné: 

a) nepripustiť, aby došlo ku konfliktu záujmov vyplývajúcich z ich postavenia na 

SZU a ich súkromných záujmov, 

b) v prípade zistenia konfliktu záujmov bez zbytočného odkladu a preukázateľným 

spôsobom informovať svojho nadriadeného o konflikte záujmov. Nadriadený s 

prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu posúdi, či ide o konflikt 

záujmov alebo nie, s cieľom eliminovať konflikt záujmu. Ak zamestnanec 

neoznámi okolnosti, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov, bude táto 

skutočnosť samotná predstavovať porušenie tejto zásady. 

c) byť objektívne a nestranné pri rozhodovaní – povinné konať a rozhodovať bez 

predsudkov a zaujatosti, zohľadňujúc práva, povinnosti a právom chránené 

záujmy všetkých dotknutých strán, 

d) chrániť oprávnené záujmy SZU a konať v jej prospech, 

e) preukazovať vysoký stupeň spolupatričnosti k SZU a aktívne sa zúčastňovať 

univerzitného života, 

f) sa venovať svojej činnosti vykonávanej na SZU s plným pracovným a osobným 

nasadením, 

g) podporovať antikorupčné správanie, 

h) nežiadať a neprijímať od iných osôb materiálne a iné výhody v súvislosti 

s výkonom svojej činnosti na SZU, 

i) odmietať intervencie v prospech študenta a iných dotknutých strán. 

 

3.5. Chrániť verejné, súkromné a dôverné informácie. 

Osoby sú povinné: 
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a) dodržiavať platné právne predpisy a vnútorné právne predpisy SZU týkajúce sa 

prístupu, používania, ochrany, zverejňovania, uchovávania a likvidácie 

verejných, súkromných a dôverných informácií, 

b) nezneužívať informácie, ktoré získali počas svojho právneho vzťahu so SZU, 

c) nezadržiavať informácie, ktoré majú byť riadne sprístupnené, 

d) neposkytovať informácie, o ktorých vedia, alebo o ktorých sa môžu domnievať, 

že sú nepravdivé alebo zavádzajúce a môžu poškodiť povesť dotknutej osoby, 

e) dodržiavať pokyny na ukladanie a archivovanie dokumentov, 

f) dodržiavať bezpečnosť zverených údajov pomocou elektronických a fyzických 

bezpečnostných zariadení, 

g) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone 

svojej funkcie, 

h) zaobchádzať so zverenými údajmi a osobnými údajmi, tak aby minimalizovali 

možnosť ich zneužitia. 

 

3.6.  Podporovať zlepšovanie kultúry práce a pracovného prostredia.8  

Osoby sú povinné: 

a) udržiavať bezpečné a zdravé pracovné prostredie, 

b) podporovať rozvoj priaznivej morálnej a psychologickej pracovnej klímy, 

c) dodržiavať platné právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, 

d) hlásiť nehody, zranenia a nebezpečné situácie, 

e) nahlásiť podozrivé aktivity, 

f) chrániť životné prostredie vrátane starostlivého zaobchádzania s nebezpečným 

odpadom a inými potenciálne škodlivými látkami a materiálmi, 

g) nefajčiť, nekonzumovať alkohol, omamné látky a iné návykové látky 

v priestoroch SZU a v jej súčastiach. 
 
 

Druhá hlava 

Osobitné ustanovenia 

Článok 4 

Základné pojmy 

 

(1) Akademický podvod je nepoctivé a nečestné konanie, ktoré je opakom výskumnej 

integrity a je v rozpore s morálnymi štandardmi. Ide najmä o plagiátorstvo, podvádzanie 

a odpisovanie pri skúškach, fabrikáciu výskumných výsledkov, zaznamenávanie 

vymyslených dát, vynechanie nevhodných faktov a dát, falšovanie výskumu, nečestné 

praktiky v publikovaní výsledkov, nedeklarovanie konfliktu záujmov, zneužitie 

informácií získaných počas posudzovania, fiktívne autorstvo, povrchné a nekvalitné 

posudzovanie, systematické a vedomé publikovanie v časopisoch a vydavateľstvách, v 

ktorých sú príznaky nečestných praktík (časopisy a vydavateľstvá, ktoré sa v 

akademickej komunite označujú ako predátorské).9 

(2) Vedecká integrita je prvotná podmienka kvalitnej vedeckej práce spočívajúca v 

dôslednom dodržiavaní najvyšších profesionálnych a morálnych štandardov, 

transparentnosti, vykonávaní výskumu kriticky a bez predsudkov a v absolútnej 

integrite praxe, vyučovania a administrácie vedy. Jej opakom je vedecká nepoctivosť a 

nečestnosť. 10 

 
8 Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
9 článok 12 ods. 2 Štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského štúdia SAA VŠ 
10 článok 12 ods. 20 Štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského štúdia SAA VŠ 
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(3) Plagiátorstvo je privlastnenie si a používanie práce a myšlienok iných ľudí bez 

správneho citovania iných diel vo svojej práci, čím sa porušuje právo duševného 

vlastníctva pôvodného autora.11 

(4) Fabrikácia výskumných výsledkov – vymýšľanie výsledkov a ich zaznamenávanie, ako 

keby boli skutočné.12 

(5) Falšovanie výskumu je manipulácia s výskumnými materiálmi, vybavením alebo 

procesmi, alebo zmena, vynechanie alebo zatajovanie údajov alebo výsledkov bez 

opodstatnenia (odôvodnenia).13 

(6) Učitelia sú všetky osoby, ktoré zabezpečujú študijné programy bez ohľadu na to, či sú 

zamestnané na pozícii vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka, umeleckého 

pracovníka alebo sú na pozícii doktoranda alebo odborníka z praxe a bez ohľadu na to, 

či pôsobia na vysokej škole na ustanovený týždenný pracovný čas alebo na kratší 

týždenný pracovný čas alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru.14 
 

 

Článok 5 

Etické správanie akademickej obce 
 

(1) Vysokoškolský učiteľ a výskumný pracovník uskutočňuje vedeckú a výskumnú činnosť 

ako prostriedok k zvyšovaniu úrovne poznania spoločnosti ako celku a ako prostriedok k 

aktívnemu sebavzdelávaniu, ktorý vedie k skvalitneniu výučby študentov a mladých 

vedeckých pracovníkov. 

(2) Vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník a študent: 

a) rešpektuje základné princípy akademickej integrity a profesionálnej etiky; 

b) ctí si zásadu objektivity vedeckej a výskumnej činnosti a hľadania pravdy pri 

rešpektovaní osobitostí v danom odbore; 

c) je prístupný tímovej spolupráci a odbornej diskusii, komunikuje vecným a otvoreným 

spôsobom s korektnou argumentáciou, podporuje tvorivý dialóg; 

d) neznevažuje vedecké postupy a rešpektuje iný vedecký názor, ako i pluralitu vedeckých 

a tvorivých disciplín; 

e) osobne zodpovedá za postupy, hodnovernosť, pôvodnosť a výsledky vo vedecko-

výskumnej činnosti; odmieta nevedecké postupy a prístupy vo vedecko-výskumnej 

činnosti; 

f) odborné posudky alebo expertízy vykonáva s plnou zodpovednosťou, nestrannosťou, so 

zachovaním maximálnej objektivity; 

g) eliminuje konflikt záujmov, zaujatosť, účelové skresľovania a ovplyvňovanie svojej 

osoby vonkajšími záujmami pri vykonávaní kvalifikovanej a posudzovateľskej činnosti. 

 

Článok 6 

Zverejňovanie výsledkov a duševné vlastníctvo 
 

Vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník a študent: 

a) dbá na ochranu autorských práv a ostatných práv duševného vlastníctva; 

b) rešpektuje príslušné a medzinárodne uznávané publikačné pravidlá - autorstvo a 

spoluautorstvo vedeckej publikácie, vrátane spoluautorského a študentského podielu - 

 
11 The European Code of Conduct for Research Integrity, p. 8. https://www.allea.org/wp-
content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf 
12 The European Code of Conduct for Research Integrity, p. 8. https://www.allea.org/wp-
content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf 
13 The European Code of Conduct for Research Integrity, p. 8. https://www.allea.org/wp-
content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf 
14 článok 12, ods. 18 Štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského štúdia SAA VŠ 

https://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf
https://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf
https://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf
https://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf
https://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf
https://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf
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pre prezentovanie a publikovanie výsledkov vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti; 

nepublikuje eticky pochybným spôsobom, neprivlastňuje si výsledky práce druhých; 

c) korektne a správne cituje podľa medzinárodne uznávaných pravidiel pre citovanie 

použitých informačných zdrojov; 

d) netoleruje vytváranie prekážok v publikovaní výsledkov vedecko-výskumnej činnosti; 

e) netoleruje podvody, falšovanie a plagiátorstvo vo vedecko-výskumnej činnosti a vo 

zverejnení a publikovaní jej výsledkov; 

f) prijíma povinnosť zverejňovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti získané za 

podpory finančných prostriedkov z verejných zdrojov a za podmienok obvyklých v 

danom odbore; 

g) rešpektuje všeobecne uznávané etické pravidlá pre aplikovanie výsledkov vedecko-

výskumnej činnosti do praxe; 

h) neposkytuje výsledky vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti získané na 

akademickej pôde SZU tretím osobám za cieľom získania osobného prospechu alebo 

znevýhodnenia SZU. 

 

Článok 7 

Projekty a granty 
 

Vysokoškolský učiteľ a výskumný pracovník: 

a) uplatňuje korektné a legálne postupy pri získavaní externých grantov a vnútornej 

finančnej podpory v plánovaní vzdelávacích a vedecko-výskumných projektov; 

b) predchádza skutočnému alebo potenciálnemu konfliktu záujmov pri získavaní finančnej 

podpory súvisiacej so vzdelávacou a vedecko-výskumnou činnosťou; 

c) efektívne využíva finančné prostriedky a personálne zdroje, vytvára a presadzuje 

transparentné pravidlá ich využívania. 

 

 

Tretia hlava 

Spoločné ustanovenia 
 

Článok 8 

Podávanie a prerokovávanie podnetov 
 

(1) Podnet na posúdenie a prerokovanie porušenia ustanovení tohto Etického kódexu SZU 

môže podať osoba uvedená v článku 1 ods. 2 tohto Etického kódexu SZU. 

(2) Podnet je možné podať písomnou formou na korešpondenčnú adresu SZU, ktorá je 

zverejnená na webovej stránke SZU, písomnou formou priamo predsedovi Etickej komisie 

alebo na emailovú adresu eticka.komisia@szu.sk 

(3) Podnet na posúdenie a prerokovanie porušenia ustanovení tohto Etického kódexu SZU 

musí byť adresný a konkrétny, t. j. musí obsahovať meno a priezvisko osoby, ktorá porušila 

ustanovenia tohto Etického kódexu SZU, opis predpokladaného porušenia ustanovení 

Etického kódexu SZU, ako aj meno a priezvisko oznamovateľa. V podnete musí byť 

uvedený dátum podania a musí byť podpísaný oznamovateľom. 

(4) Etická komisia sa zaoberá anonymnými podnetmi len na základe rozhodnutia rektora SZU 

v odôvodnených prípadoch, ak sa týkajú mimoriadne závažného porušenia Etického 

kódexu SZU. O závažných anonymných podnetoch informuje rektora SZU predseda 

Etickej komisie. 

(5) Podania posúdi a prerokuje Etická komisia najneskôr do 30 dní  odo dňa doručenia 

predsedovi Etickej komisie a rozhodne vo veci podania alebo vec postúpi na konanie inému 

orgánu podľa tohto článku ods. 7. 

mailto:eticka.komisia@szu.sk
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(6) Rozhodnutia Etickej komisie SZU nie sú právne záväzné, považujú sa za usmernenia 

v objasňovaní a náprave v situáciách, v ktorých nastalo porušenie ustanovení Etického 

kódexu SZU. 

(7) Podnety, ktoré nesúvisia s Etickým kódexom SZU Etická komisia postúpi príslušnému 

orgánu SZU na rozhodnutie15 alebo inému orgánu verejnej správy. O postúpení podania 

informuje predseda Etickej komisie písomne oznamovateľa. 
 

Článok 9 

Etická komisia 
 

Postavenie, pôsobnosť, zloženie, vnútornú organizáciu a rokovací poriadok etickej komisie 

upravuje Štatút Etickej komisie SZU. 

 

Článok 10 

Sankcie za porušenie ustanovení Etického kódexu SZU 
 

(1) Porušenie ustanovení tohto Etického kódexu SZU študentom sa považuje za disciplinárny 

priestupok podľa Disciplinárneho poriadku SZU16.  

(2) Disciplinárne priestupky študentov uvedené v ods. 1 tohto článku prerokúva Disciplinárna 

komisia príslušnej fakulty.17 

(3) Porušenie ustanovení tohto Etického kódexu SZU osobou uvedenou v článku 1 ods. 2 písm. 

b) tohto etického kódexu sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny.18 

(4) Porušenie ustanovení tohto Etického kódexu SZU osobami uvedenými v článku 1 ods. 2 

tohto etického kódexu okrem študenta prerokováva Etická komisia SZU podľa článku 8 

tohto etického kódexu. 

 

Článok 11 

Akademický podvod a účasť na akademickom podvode 

(1) Akademického podvodu sa dopustí ten, kto ako študent, účastník rigorózneho konania 

alebo účastník habilitačného konania predloží záverečnú, rigoróznu alebo habilitačnú 

prácu, ktorá v dôsledku jeho zavineného konania nie je najmenej z časti výsledkom jeho 

vlastnej a samostatnej činnosti; tým nie je dotknuté právo študenta, účastníka rigorózneho 

konania alebo účastníka habilitačného konania využívať informácie, materiály a iné 

predmety, ktorých pôvod alebo zdroj v príslušnej práci označí.19 

(2) Fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba sa dopustí správneho deliktu, ak20 

a) vyhotoví pre iného alebo zabezpečí pre iného vyhotovenie záverečnej, rigoróznej alebo 

habilitačnej práce alebo jej časť, alebo 

b) propaguje, ponúka alebo sprostredkuje priamo alebo nepriamo vyhotovenie záverečnej, 

rigoróznej alebo habilitačnej práce alebo jej časti pre iného; to platí, aj ak následkom 

nie je akademický podvod. 

(3) Fyzická osoba sa dopustí priestupku, ak21 

a) vyhotoví pre iného alebo zabezpečí pre iného vyhotovenie záverečnej, rigoróznej alebo 

habilitačnej práce alebo jej časť, alebo 

 
15 v zmysle článku 35 ods. 1, Študijného poriadku SZU a článku 11 ods. 1 Štatútu SZU 
16 čl. 4 ods. 1 a 2 Disciplinárneho poriadku SZU 
17 čl. 3 Disciplinárneho poriadku SZU 
18 čl. 7 Pracovného poriadku SZU 
19 § 62b zákona o vysokých školách 
20 § 108l ods. 1 zákona o vysokých školách 
21 § 108l ods. 2 zákona o vysokých školách 
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b) propaguje, ponúka alebo sprostredkuje priamo alebo nepriamo vyhotovenie záverečnej, 

rigoróznej alebo habilitačnej práce alebo jej časti pre iného; to platí, aj ak následkom 

nie je akademický podvod. 

(4) Účasť na akademickom podvode podľa odsekov 2 a 3 sa považuje za závažné porušenie 

pracovnej disciplíny.22 

(5) Správne delikty podľa odseku 2 a priestupky podľa odseku 3 prejednáva a rozhoduje o 

nich ministerstvo školstva. Na priestupky podľa odseku 2 a ich prejednanie sa vzťahuje 

všeobecný predpis o priestupkoch.23 

(6) Porušenie ustanovenia odseku 1 tohto článku prejednáva a posudzuje Etická komisia. 

(7) Porušenie ustanovenia odseku 2 a 3 tohto článku Etická komisia postúpi ministerstvu 

školstva v zmysle ustanovenia článku 8 ods. 7. 

 

 

Štvrtá hlava 

Záverečné ustanovenia 
 

Článok 12 
 

(1) Tento Etický kódex SZU bol prerokovaný Akademickým senátom SZU dňa 19. mája 2022 

a schválený Vedeckou radou SZU dňa 16. júna 2022. 

(2) Tento Etický kódex SZU ako aj jeho zmeny a doplnky nadobúdajú platnosť odo dňa 

registrácie Ministerstvom zdravotníctva SR. 

(3) Tento Etický kódex je archivovaný v tlačenej podobe na rektoráte SZU v Bratislave a 

zverejnený v elektronickej podobe na webovom sídle verejnej časti  SZU www.szu.sk. 

 

V Bratislave, dňa 17. júna 2022 

 

 

 

Dr.h.c.  prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., v.r.  

                   rektor SZU 

 
22§ 74 ods. 4 zákona o vysokých školách 
23 § 108l ods. 6 zákona o vysokých školách 

http://www.szu.sk/

