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Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave číslo 3/2015  
zo dňa 9. 2. 2015 

 
Etický kódex Trnavskej univerzity v Trnave 

 
Preambula 

 
Etický kódex Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „Etický kódex“) je výrazom identity Trnavskej 
univerzity v Trnave (ďalej len „Trnavská univerzita“) vyrastajúcej z vlastného dejinného 
opodstatnenia. Je integrálnou, ako aj integrujúcou súčasťou univerzitných, právnych, štatutárnych 
a ďalších, s historickou tradíciou súvisiacich, záväzných dokumentov, tak písomného a 
inštitucionálneho dedičstva, ako aj žitej tradície. Hodnoty naznačené v tejto Preambule sú základným 
vzťažným rámcom a prvotným interpretačným prostriedkom pre všetky ustanovenia Etického kódexu. 
 
Prameňmi Etického kódexu sú: 
a) časom overená pradávnosť a morálna vážnosť európskej univerzitnej tradície, ktorá je 
akademickým, vedeckým a edukačným uskutočnením východiskových hodnôt, stojacich na antickom 
grécko-rímskom základe, ako aj na majoritnej židovsko-kresťanskej tradícii nášho kontinentu; 
b) platforma osobného a verejného etického vedomia, ktoré sú v neustálom tvorivom a korekčno-
evaluačnom pohybe rozlišovania adekvátnosti a aplikovateľnosti normy etického usudzovania a s ním 
spojeného konania; 
c) Štatútom Trnavskej univerzity ustanovená a vážnosťou tradície overená misia Trnavskej 
univerzity; 
d) slovenský, európsky a medzinárodný rámec vzťahujúci sa na oblasť etickej kvality. 
 
Etický kódex je nástrojom identifikácie: 
a) miery etickej normy vo vzťahu k úlohám a záväzkom spojeným s akademickou misiou Trnavskej 
univerzity; 
b) referenčnej konzultácie pre etické konanie, zhodnocovanie a ich interpretáciu; 
c) profilu Trnavskej univerzity navonok v zmysle reprezentácie jej mimo-akademických a mimo-
vedeckých aktivít. 
 
Princípmi Etického kódexu sú: 
a) dôstojnosť ľudskej osoby a rešpektovanie slobody jej svedomia; 
b) čestnosť, osobná integrita, otvorenosť k dialógu a zodpovedná sloboda; 
c) neustály profesionálny a osobnostný rozvoj; 
d) solidarita a vnímavosť na potreby iných; 
e) nepredpojatosť úsudkov; 
f) uprednostňovanie spoločného záujmu pred osobným záujmom a úsilie vytvárať jednotu; 
g) podpora osobného talentu; 
h) šírenie dobrého mena Trnavskej univerzity. 
 
Cieľom Etického kódexu je: 
a) podporovať tvorbu etického konsenzu vlastného existenčnému a funkčnému poslaniu Trnavskej 
univerzity; 
b) ozdravujúco vplývať na ľudské prostredie Trnavskej univerzity, ako aj navonok; 
c) prispievať k nadgeneračnému pokračovaniu v zachovávaní a tvorbe dedičstva dobrého mena 
univerzitnej excelentnosti a ušľachtilosti ľudského ducha; 
d) byť prejavom zodpovednosti za zachovanie, ale súčasne aj novú tvorbu univerzitnej tradície v 
oblasti jej etickej profilácie; 
e) byť výrazom zodpovednej slobody, a tým zároveň aj vitálnosti jej etických nositeľov. 
 
 

Čl. 1 
Záväznosť, predmet úpravy a pôsobnosť Etického kódexu 

 
(1) Etický kódex je záväzný pre všetkých zamestnancov a študentov Trnavskej univerzity (ďalej na 
účely tohto Etického kódexu len „člen obce Trnavskej univerzity“). 
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(2) Predmetom úpravy Etického kódexu sú pravidlá správania členov obce Trnavskej univerzity 
etickej povahy. 
(3) Čl. 2 Etického kódexu sa vzťahuje na všetkých členov obce Trnavskej univerzity. 
(4) Čl. 3 Etického kódexu sa vzťahuje na tých členov obce Trnavskej univerzity, ktorí vykonávajú 
činnosť vo vedeckej, výskumnej alebo umeleckej činnosti. 
(5) Čl. 4 Etického kódexu sa vzťahuje na tých členov obce Trnavskej univerzity, ktorí vykonávajú 
činnosť v pedagogickej oblasti. 
(6) Čl. 5 Etického kódexu sa vzťahuje na študentov Trnavskej univerzity. 
 
 

Čl. 2 
Etické zásady platné pre všetkých členov obce Trnavskej univerzity 

 
(1) Člen obce Trnavskej univerzity zachováva vo svojej práci vysoký štandard dodržiavania 
ľudských mravných princípov, profesionálnych noriem a plne rešpektuje zásady Etického kódexu. 
(2) Dodržiava právo štátu, ako aj vnútorné predpisy Trnavskej univerzity a jej fakúlt. 
(3) Zachováva ustanovenia zložených akademických sľubov, dodržiava základné pravidlá dobrých 
medziľudských vzťahov a slušného správania. 
(4) Ctí zásady kolegiality a akademickej spolupráce; správa sa a koná čestne. Rešpektuje dobré 
mravy a zákaz zneužitia práva. 
(5) Sústavne sa usiluje o predchádzanie tomu, aby nedochádzalo k porušovaniu Etického kódexu. 
(6) Obhajuje slobodu slova a kritického myslenia, samostatného bádania, slobodnú výmenu 
názorov a informácií. 
(7) Kritiku a alternatívne názory uplatňuje korektne. 
(8) Rozvíja poslanie Trnavskej univerzity ustanovené v jej štatúte. 
(9) Svojím konaním chráni a šíri dobré meno Trnavskej univerzity.  
(10) Uvedomuje si, že ako člen obce Trnavskej univerzity svojím správaním reprezentuje Trnavskú 
univerzitu navonok. 
(11) Zodpovedne a hospodárne sa stará o majetok Trnavskej univerzity. Nezneužíva ho na súkromné 
účely alebo osobný prospech alebo na prospech iných osôb. 
(12) Odmieta nespravodlivé správanie a diskrimináciu na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, 
náboženstva, politického zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku alebo zdravotného 
znevýhodnenia. Nikoho nesmie z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. 
(13) K svojim kolegom pristupuje ako k seberovným bez ohľadu na akékoľvek odlišnosti 
a s rešpektom k ich právam. 
(14) Vedeckú, umeleckú, pedagogickú a všeobecne tvorivú prácu považuje za integrálny príspevok k 
rozvoju ľudského poznania a kultúry a obhajuje ju proti nespravodlivému spochybňovaniu alebo 
zneužívaniu. 
(15) Bráni každému plagiátorstvu alebo inému podvádzaniu. 
(16) Zachováva si kritickosť voči výsledkom svojej práce, najmä získaným poznatkom a záverom. 
(17) Objektívne a kriticky, avšak kolegiálne, pristupuje k výsledkom práce svojich spolupracovníkov 
a študentov. Je prístupný diskusiám a argumentom. 
(18) Práci alebo štúdiu sa venuje zodpovedne. 
(19) Ctí svoju univerzitu aj tým, že svojimi ďalšími aktivitami neohrozuje jej hlavné činnosti. 
(20) Ak prichádza do styku s osobnými údajmi študentov alebo kolegov, nakladá s nimi tak, aby 
nedošlo k ich zneužitiu, znehodnoteniu alebo nenáležitému zverejneniu. 
 
 

Čl. 3 
Etické zásady člena obce Trnavskej univerzity, 

ktorý vykonáva činnosť vo vedeckej, výskumnej alebo umeleckej činnosti 
 
(1) Člen obce Trnavskej univerzity, ktorý vykonáva vedeckú, výskumnú alebo umeleckú činnosť je 
prístupný kolektívnej spolupráci a otvorenej diskusii v externom odbornom prostredí i na vlastnej 
akademickej pôde. 
(2) V akademickom prostredí i vo vedeckej komunite postupuje vecným spôsobom a korektne 
argumentuje, bez znevažovania činnosti svojich kolegov. 
(3) Neznevažuje rôzne vedecké postupy a rešpektuje odlišný vedecký názor. 
(4) Pri svojej práci uplatňuje princíp profesionálnej spoluzodpovednosti. 
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(5) Uznáva duševný, hmotný a praktický prínos ostatných členov vedeckého spoločenstva 
k výsledkom kolektívnej práce. 
(6) Reflektuje najnovší vývoj vo svojom odbore. 
(7) Zodpovedá za primeranosť, presnosť a objektivitu použitých vedeckých metód, informácií a 
empirických dát výskumu a nepripúšťa ich skresľovanie. 
(8) Uplatňuje štandardné spôsoby archivácie. 
(9) Spolupracuje na tom, aby umožnil preskúmanie vlastných metodologických postupov, ako aj 
výsledkov vedeckej činnosti. 
(10) Prehlbuje svoje odborné znalosti a zručnosti. 
(11) Nadobudnuté vedomosti a skúsenosti vhodným spôsobom zdieľa s členmi obce Trnavskej 
univerzity. 
(12) Udržuje profesionálnu kontinuitu vedeckej školy. 
(13) Považuje za samozrejmé sprístupňovanie výsledkov svojej výskumnej činnosti, najmä ich 
zverejňovanie v potrebnej kvantite a kvalite, za podmienok zodpovedajúcich danému odboru. 
(14) Starostlivo dodržiava zásady ochrany duševného vlastníctva pri vlastnej práci, ako aj pri 
spolupráci s inými. 
(15) Neprivlastňuje si výsledky práce iných. 
(16) Zabezpečuje reprodukovateľnosť výsledkov výskumu a vývoja, ako aj korektnosť postupov ich 
ďalšieho spracovania, vrátane rešpektovania predpisov, či záväzkov pri spracovávaní dát výskumu. 
(17) Ak vedie výskumný kolektív, koná korektne a v otvorenej komunikácii. 
(18) Vo vlastnom vedeckom výkone a v odbornej súťaživosti zabraňuje nepoctivému konaniu 
a nekorektným stratégiám. 
(19) Pri výskumných projektoch využíva pridelené finančné prostriedky a personálne zdroje 
efektívne. 
(20) Odborné posudky, ako aj vedecké, umelecké a iné expertné stanoviská vypracúva zodpovedne, 
nestranne a objektívne. 
(21) Pracuje samostatne a bez nežiadúceho vonkajšieho ovplyvňovania. 
(22) Pri hodnotení je vecný. 
(23) Používa štandardné kritériá a argumentačné postupy.  
(24) Hodnotiace závery garantuje vlastnou odbornou cťou. 
(25) Pri prijímaní nových zamestnancov presadzuje princíp otvorenosti. 
 
 

Čl. 4 
Etické zásady člena obce Trnavskej univerzity, 
ktorý vykonáva činnosť v pedagogickej oblasti 

 
(1) Člen obce Trnavskej univerzity, ktorý vykonáva činnosť v pedagogickej oblasti  vychádza 
z princípov, ktoré slúžia pravde, slobode a humanizačným ideálom ľudstva a chránia morálne, 
duchovné a kresťanské hodnoty v zmysle misie Trnavskej univerzity. 
(2) Formuje iných v duchu vzájomnej úcty, tolerancie, ekumenizmu, kolegiálnej solidarity 
a zodpovednej slobody. 
(3) Komunikuje otvoreným a korektným spôsobom, s plným rešpektom k ľudskej dôstojnosti 
každého študenta. 
(4) Vo svojom pedagogickom pôsobení má na zreteli integrálny rozvoj a rast študenta. 
(5) Iniciatívne a so zaujatím sa venuje kolektívnej a individuálnej výučbe a výchove študentov, 
pomáha v rozvoji ich samostatného a kritického myslenia a podporuje hľadanie pravdy. 
(6) Zabezpečuje kvalifikačný rast študentov, ako aj ich profesijný rozvoj, tvorivé a publikačné 
aktivity. 
(7) Študentom ochotne odovzdáva svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti. 
(8) Svoj odbor vyučuje na adekvátnej úrovni súčasného vedeckého poznania. 
(9) Učí zásadám individuálnej aj kolektívnej akademickej práce. 
(10) Celou svojou profesionálnou činnosťou vytvára priestor pre rozvoj kreatívneho prístupu 
študentov k štúdiu a k využívaniu získaných vedomostí a zručností v praxi. 
(11) Pedagogicky pôsobí nielen kvalitnou výučbou, cvičeniami a praxou, ale za každých okolností 
starostlivo dodržiava všetky ustanovené pravidlá pri organizácii výučby a praxe, ako aj akademického 
života. 
(12) Dôslednosť akademickej práce dopĺňa aj osobným príkladom. 
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(13) Svojich študentov hodnotí vždy na základe objektívneho, korektného, náročného, ale aj 
citlivého zvažovania ich vedomostí a zručností, schopností, usilovnosti, aktívnej spolupráce a 
ostatných charakteristík, požadovaných pre ich akademickú prácu. 
(14) Dôsledne dodržiava dohodnuté termíny. 
(15) Pri klasifikácii študijných výsledkov je nestranný, objektívny a spravodlivý, jeho hodnotenie je 
transparentné. 
(16) Vo vzťahu k študentom uplatňuje kolegiálny spôsob komunikácie. 
(17) Študentom poskytuje rovnakú príležitosť vyniknúť. 
(18) Nevyžaduje a neprijíma žiadny úplatok, dar, alebo inú pozornosť, ktorá by mohla ovplyvniť 
jeho hodnotenie študentov, profesionálne rozhodovanie alebo iné akademické konanie. 
(19) Pomáha pri nadväzovaní odborných i bežných medziľudských kontaktov, ako aj kontaktov so 
zahraničnými partnermi. 
(20) S primeranou rozhodnosťou a citlivosťou reaguje na eticky neprijateľné správanie študentov. 
Berie ohľad na ich súkromie. 
(21) Vo svojej pedagogickej činnosti sa nevyjadruje dehonestujúco o svojich kolegoch, neohovára 
ich a k ich prospešnej práci sa vyslovuje s úctou a uznaním. 
(22) Akademický pracovník neustále zlepšuje, primerane modifikuje a aktualizuje vlastné učebné 
postupy, didaktické metódy a pomôcky na základe meniacich sa podmienok a nárokov vedy a výučby. 
(23) Záleží mu na kvalite výučby a ctí svoje pedagogické poslanie. 
(24) Podporuje vedomie o historickom a súčasnom význame a o poslaní Trnavskej univerzity 
a upevňuje vedomie príslušnosti k nej. 
 
 

Čl. 5 
Etické zásady študenta Trnavskej univerzity 

 
(1) Uchádzač o štúdium na Trnavskej univerzite sa aktom zápisu stáva členom jej akademickej 
obce a prijíma záväzok dodržiavať vnútorné predpisy Trnavskej univerzity a jej príslušnej fakulty, ako 
aj rozhodnutia a pokyny jej akademických orgánov a pedagógov. 
(2) Zápisom na príslušný študijný odbor študent prijíma záväzok pravidelnej aktívnej účasti na 
vzdelávacej činnosti. 
(3) Zúčastňuje sa na živote Trnavskej univerzity, samosprávnych procesoch akademickej 
inštitúcie a prispieva ku kultúrnemu rozvoju Trnavskej univerzity a spoločnosti, v ktorej je začlenená. 
(4) Správa sa tak, aby svojím konaním podporoval všetky akademické činnosti Trnavskej 
univerzity. 
(5) Dodržiava zásady slušnosti, ako aj všeobecné mravné princípy. 
(6) Svojím správaním preukazuje, že vysokoškolské štúdium je preňho záväzkom a obdobím 
zodpovednej prípravy na svoje budúce povolanie. 
(7) Slovami i konaním šíri dobré meno Trnavskej univerzity. 
(8) Uplatňuje formy samostatného a kritického myslenia, hľadania pravdy a osobného rozvoja, 
pričom nasleduje humanistické ideály, rešpektuje kresťanské princípy a usiluje sa slúžiť pravde, 
slobode a spravodlivosti. 
(9) Pri štúdiu a výskume je na seba náročný. 
(10) Dodržiava zásady akademickej etiky, ktorá je základom akademickej integrity. 
(11) Uvedomuje si, že porušovanie akademickej etiky znižuje hodnotu štúdia a dosiahnutého titulu, 
a že akademická nečestnosť bráni štúdiu a narušuje akademickú celistvosť univerzity a narušuje 
taktiež práva iných študentov na objektívne hodnotenie ich práce. 
(12) Má snahu byť dobrým občanom. 
(13) Inšpiruje pedagógov k hľadaniu odpovedí na základné otázky života a postojov. 
(14) Uvedomuje si, že cieľom štúdia nie je len získanie diplomu, ale aj vedomostí, zručností, 
životnej skúsenosti, schopnosti správneho hodnotenia a triedenia informácií a osobnej formácie. 
(15) Nefalšuje dáta, nepodpisuje prezenčné listiny za iných a nijakým spôsobom nezneužíva svoju 
osobnú identitu ani identitu iných. 
(16) Neporušuje súkromie a autorské práva. 
(17) Nevyhotovuje si zvukové a obrazové záznamy bez súhlasu vyučujúceho.  
(18) Pri skúškach študent prezentuje získané vedomosti, nepodvádza, neopisuje a neumožňuje 
opisovať iným, odmieta všetky formy plagiátorstva. 
(19) Vo svojich písomných prácach neuvádza texty, údaje a myšlienky iných bez korektného 
citovania a parafrázovania. 
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(20) Nevytvára, nešíri a nepoužíva nepravdivé informácie, dáta, tézy a tvrdenia. 
(21) K pedagógom sa správa úctivo, vychádza s nimi korektne a priamo. 
(22) Uvedomuje si, že pedagógovia sú preňho zdrojom vzdelania, odbornosti, ale aj ľudskej 
múdrosti a skúsenosti. 
(23) Aktívne spolupracuje s pedagógmi pri vzdelávacích činnostiach. 
(24) Zapája sa spolu s pedagógmi do odborných diskusií a zúčastňuje sa na ponúkaných tvorivých, 
výskumných a publikačných aktivitách. 
(25) V prípade nesúhlasu s pedagógom pri výklade alebo hodnotení študent postupuje slušne 
a s rešpektom, pričom svoj nesúhlas odôvodňuje objektívnymi argumentmi. 
(26) Vlastné názory má študent právo predniesť bez toho, aby sa obával potrestania alebo 
akýchkoľvek iných negatívnych následkov. 
(27) Študent sa nedopúšťa žiadneho vydierania, nátlaku alebo iného ovplyvňovania pedagóga, aby 
tak získal výhody pre seba alebo pre iných študentov. 
(28) Vo vzťahu k iným študentom sa usiluje o posilňovanie dobrých medziľudských vzťahov a 
vytváranie atmosféry dôvery a spolupráce. 
(29) Nedopúšťa akékoľvek šikanovanie alebo porušovanie práv a dôstojnosti iných. 
(30) Študent Trnavskej univerzity skladá svoj promočný sľub v každom stupni štúdia vážne 
a s predsavzatím plniť záväzky, ktoré z neho vyplývajú. Alma Mater a jej princípy sú preňho vzorom, 
ktorý chráni a podporuje.  
 
 

Čl. 6 
Pravidlá týkajúce sa zriadenia a činnosti Etickej komisie 

 
(1) Zriaďuje sa Etická komisia zložená paritne z dvoch zástupcov za každú fakultu, 
vymenovaných dekanom tejto fakulty, a to jedného zástupcu zamestnaneckej časti akademickej obce 
fakulty a jedného zástupcu študentskej časti akademickej obce fakulty, a prorektora Trnavskej 
univerzity vymenovaného jej rektorom, ktorý je predsedom Etickej komisie. Etická komisia si zvolí 
v tajnom hlasovaní na základe získania najvyššieho počtu hlasov u kandidáta navrhnutého 
ktorýmkoľvek členom Etickej komisie svojho podpredsedu, ktorý predsedu zastupuje v jeho 
neprítomnosti alebo v prípade jeho zaujatosti v konkrétnej veci. 
(2) Etická komisia prijme svoj rokovací poriadok. 
(3) Etická komisia prerokuje každý návrh doručený od ktoréhokoľvek člena alebo skupiny členov 
obce Trnavskej univerzity a uznesie sa, či ide o porušenie Etického kódexu a v akom rozsahu. 
(4) Ak sa Etická komisia uznesie, že svojim správaním študent Trnavskej univerzity porušil 
Etický kódex, doručí toto uznesenie dekanovi fakulty, na ktorej tento študent študuje, ako aj rektorovi 
Trnavskej univerzity. 
(5) Ak sa Etická komisia uznesie, že svojim správaním zamestnanec Trnavskej univerzity porušil 
Etický kódex, doručí toto uznesenie rektorovi Trnavskej univerzity. Ak je tento zamestnanec 
podriadený dekanovi príslušnej fakulty, doručí sa toto uznesenie aj uvedenému dekanovi.  
 
 

Čl. 7 
Konanie vo veci porušenia Etického kódexu 

 
(1) Na základe doručenia uznesenia Etickej komisie podľa článku 6 ods. 4 alebo 5 Etického 
kódexu vo veci ďalej koná dekan príslušnej fakulty, ak ide o jemu podriadeného zamestnanca alebo o 
študenta tejto fakulty. Vo veci koná rektor Trnavskej univerzity, ak ide o iného zamestnanca Trnavskej 
univerzity alebo o študenta študujúceho v študijnom odbore zriadenom na Trnavskej univerzite mimo 
jej fakúlt. 
(2) Dekan alebo rektor v zmysle predchádzajúceho odseku predvolá člena obce Trnavskej 
univerzity, ktorý porušil Etický kódex a vykoná s ním pohovor, pri ktorom ho upozorní na dôsledky 
jeho konania, za účasti osôb alebo akademického orgánu podľa svojho uváženia. 
(3) Uznesením Etickej komisie nie sú dotknuté pracovnoprávne (v súvislosti so zamestnancami) 
alebo disciplinárne (v súvislosti so študentmi) všeobecne záväzné právne predpisy alebo interné normy 
vzťahujúce sa na Trnavskú univerzitu a jej fakulty.  
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Čl. 8 
Záverečné ustanovenia 

 
Tento Etický kódex nadobudol platnosť dňom jeho vyhlásenia na úradnej výveske Trnavskej 
univerzity a účinnosť 15 dní po nadobudnutí tejto platnosti. 
 
 
 
 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
rektor Trnavskej univerzity v Trnave 

 
 
Tento Etický kódex bol vyhlásený na úradnej výveske Trnavskej univerzity dňa 10. 2. 2015. 


