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Čo je etická poradňa - EP

 Etická poradňa pre študentov poskytuje odborné poradenstvo v 

otázkach týkajúcich sa dodržiavania Etického kódexu Univerzity 

Komenského v Bratislave pre študentskú časť akademickej obce na 

fakulte. 

 Cieľ EP: pomôcť študentom v akejkoľvek pre nich nekomfortnej 

situácii, ktorá by vznikla porušením ich základných ľudských práv 

alebo nerešpektovaním etických princípov uznania ľudskej 

dôstojnosti, slušnosti, spravodlivosti a tolerancie. 



Etická poradňa pre študentov najmä: 

 a. poskytuje konzultácie, ak si študent nie je istý, či jeho reálne alebo 

zamýšľané konanie je v súlade s etickým kódexom, 

 b. poskytuje výklad tých častí etického kódexu, pri ktorých si študent 

nie je istý, či im správne porozumel, 

 c. poskytuje konzultácie pri riešení konfliktov súvisiacich s 

dodržiavaním etického kódexu, 

 d. prijíma podnety na ďalší etický rozvoj študentov na fakulte, 

 e. prijíma podania o činnostiach, ktorými došlo k porušeniu etického 

kódexu na fakulte.



Etický kódex Univerzity Komenského v 

Bratislave

 Vnútorný predpis č. 23/2016: Smernica rektora 

Univerzity Komenského v Bratislave

Link na Etický kódex:

 https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/

Vp_2016_23.pdf



Etický kódex Univerzity Komenského v 

Bratislave

 Vnútorný predpis č. 23/2016: Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave

1. Cieľom EK je vytvorenie priateľského, slušného, zodpovedného  a 

tvorivého akademického prostredia.

2. Etický kódex konkretizuje základné hodnoty UK v Bratislave: 

pravda, dobro, spravodlivosť.

3. Etický kódex je záväzná norma správania pre každého, kto pracuje 

alebo študuje na Univerzite Komenského alebo vystupuje pod jej 

hlavičkou.

4. Porušenie EK sa sankcionuje.



Na koho sa môžete obrátiť

 Link na Etickú poradňu:

 https://www.fm.uniba.sk/pracoviska/odborne-a-administrativne-
pracoviska/

 Hlavný koordinátor:

 prof. PhDr. Anna Remišová, CSc.

 anna.remisova@fm.uniba.sk

 +421 2 90 21 2101

 Miestnosť č.: 403

https://www.fm.uniba.sk/pracoviska/odborne-a-administrativne-pracoviska/
mailto:anna.remisova@fm.uniba.sk


Na koho sa môžete obrátiť?

 Ďalšie kontaktné osoby:

 doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

 anna.lasakova@fm.uniba.sk

 +421 2 90 21 2055

 Miestnosť č.: 431

 Mgr. Alexandra Bohinská

 alexandra.bohinska@fm.uniba.sk

 +421 2 90 21 2052

 Miestnosť č.: 427

mailto:anna.lasakova@fm.uniba.sk
mailto:alexandra.bohinska@fm.uniba.sk


...ak si študent nie je istý, či jeho reálne alebo 

zamýšľané konanie je v súlade s etickým kódexom, 

 Príklad: 

 Váš spolužiak z iného krúžku Vás požiadal, aby ste mu za úplatu 

vypracovali seminárnu prácu. Môžete tak urobiť?

 [Porušili by ste Čl. 4, ods. c, d]



EP - poskytuje výklad tých častí etického kódexu, 

pri ktorých si študent nie je istý, či im správne 

porozumel

Príklad:

Čo znamená Čl. 4, ods. o:

Každý člen akademickej obce svojím konaním najmä:

o) dodržiava pravidlá politickej neutrality na akademickej pôde;

 Príklad: Váš priateľ zo strednej školy Vás poprosil vyvesiť plagáty o 

predvolebnom stretnutí jednej politickej strany, v ktorej sa angažuje. Môžete 

to urobiť?



EP: poskytuje konzultácie pri riešení konfliktov 

súvisiacich s dodržiavaním etického kódexu 

Príklad:

 Máte pocit, že Váš vyučujúci je voči Vám zaujatý. Neviete, ako máte tento 

problém riešiť.

 Váš spolužiak nechce akceptovať, že oňho nemáte ako žena záujem a 

prenasleduje Vás v škole aj na internáte. Neviete, ako máte tento problém 

riešiť.

 Vaši spolužiaci v krúžku si neprimeraným spôsobom uťahujú zo zdravotne 

postihnutého kolegu. Neviete, ako máte tento problém riešiť.



EP: prijíma podnety na ďalší etický rozvoj 

študentov na fakulte

Príklad:

 Navrhnete komiks  o tom, aké správanie je etické a neetické na FM UK.

 Navrhnete novú webovú stránku pre EP.

 Prídete s iniciatívnym riešením nejakého morálneho problému.

 Navrhnite e-learning z Etického kódexu FM UK.

 Navrhnite plagáty o požadovanom etickom správaní na FM UK.

 ........ a podobne.



EP: prijíma podania o činnostiach, ktorými 

došlo k porušeniu etického kódexu na fakulte

Príklad:

 Viete o tom, že bakalársku prácu Vášho kolegu vypracovala agentúra za 

úplatu.

 Jeden z pedagógov Vám naznačil, že Vám môže dať ďalší termín na skúšku, 

ale nebude to zadarmo.

 Jeden zo spolužiakov je v komunikácii vulgárny. Vulgárne sa vyjadruje aj na 

sociálnych sieťach o pedagógoch a iných zamestnancoch školy.



Etická rada Univerzity Komenského
Vnútorný predpis č. 24/2016

 Je poradný orgán rektora zriadený v súlade s Etickým kódexom UK. V pôsobnosti 

Etickej rady je posudzovanie a prerokovávanie podnetov zo strany členov 

akademickej obce a zamestnancov UK týkajúcich sa porušenia Etického kódex UK.

 Každý študent má právo obrátiť sa na Etickú radu UK a požiadať ju o pomoc alebo 

podať podnet nezávisle od jeho komunikácie s Etickou poradňou FM UK. 

 Link na Etickú radu:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_24.pdf



Záver

 Etický kódex nás všetkých vedie k tomu, aby sme žili v pravde, slušnosti a 

prijímali zodpovednosť za všetky svoje konania.

 Etická poradňa pre študentov je tu pre to, aby sme o problémoch diskutovali 

a učili sa ich riešiť kultivovaným spôsobom.

 Čokoľvek by ste sa chceli opýtať, s čímkoľvek by ste sa chceli poradiť, nech sa 

páči, ste vítaní!

 Anna Remišová, Anna Lašáková, Alexandra Bohinská


