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ETICKÝ KÓDEX  

zamestnanca Technickej fakulty 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

 

Etický kódex zamestnanca Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej 

len Etický kódex zamestnanca TF)1 vychádza z platnej legislatívy, plne rešpektuje akademické práva a 

slobody  a  je  v  súlade  s  Aktualizáciou  dlhodobého  zámeru  rozvoja  Technickej  fakulty  Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre na obdobie 2012 – 2015. 

Zámerom Etického kódexu zamestnanca TF je deklarácia etických princípov, ktoré vedú k zachovaniu 

tradícií  a  dobrého  mena  Technickej  fakulty  SPU  v  Nitre,  k  zvýšeniu  spoločenskej  prestíže 

vysokoškolského  učiteľa  a  zamestnanca  vysokej  školy  a  ktoré  sú  prejavom  zodpovednosti, 

patriotizmu a lojality k vlastnej fakulte. 

Etický  kódex  zamestnanca TF  vyjadruje  vôľu nás –  zamestnancov TF uplatňovať morálne hodnoty 

a vytvárať  dôstojné  akademické  prostredie  v súlade  s medzinárodnými  akademickými  štandardami 

a dobrými mravmi  a posilňovať  správanie  a  konanie,  ktoré  vedie  k integrite  a budovaniu  dobrého 

mena Technickej  fakulty  SPU  v Nitre  a  k napĺňaniu  jej  vízie  stať  sa  rešpektovanou  a medzinárodne 

uznávanou inštitúciou – v súlade s prijatými dokumentmi. 

My,  zamestnanci  Technickej  fakulty  Slovenskej  poľnohospodárskej  univerzity  v  Nitre  vyjadrujeme 

vôľu rešpektovať tieto princípy:  

1) Zamestnanec  fakulty  si  ctí  tradície  a morálnu  autoritu  osobností,  na  ktorých  je  založená 

akademická minulosť fakulty a univerzity. 

2) Zamestnanec fakulty rešpektuje základné práva a slobody všetkých ostatných zamestnancov 

a študentov bez ohľadu na ich pracovné a funkčné zaradenie. 

3) Zamestnanec fakulty koná vždy v  jej záujme a  je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo 

viesť  ku  konfliktu  záujmov  fakulty  s  osobným  záujmom  zamestnanca  alebo k poškodeniu 

dobrého mena fakulty.  

4) Zamestnanec  fakulty  svojím profesionálnym  vystupovaním  pred  kolegami,  študentmi 

a verejnosťou  doma  aj  v zahraničí  reprezentuje  fakultu;  dobré meno  fakulty  nepoškodzuje 

znevažovaním iných zamestnancov fakulty.  

                                                           
1 Etický kódex zamestnanca TF vznikol na základe podnetu Samohodnotiacej správy podľa modelu CAF, ktorá bola výstupom 

aktivity  „1.2.  Vytvorenie  vnútorného modelu  systému manažérstva  kvality  na  SPU  v  Nitre“  projektu  „Rozvoj  ľudských 
zdrojov  a  zabezpečenie  kvality  na  Slovenskej  poľnohospodárskej  univerzite  v  Nitre“  (LUZK,  ITMS  kód  projektu: 
26110230020) v rámci Operačného programu Vzdelávanie. 
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5) Zamestnanec  fakulty má  legitímne možnosti na vyjadrovanie  svojich názorov, predkladanie 

návrhov a podnetov alebo vecnú kritiku; anonymné podnety neumožňujú prijať  relevantné 

nápravné opatrenia, anonymné ohováranie je v príkrom rozpore s etickými princípmi. 

6) Zamestnanec  fakulty  pristupuje  k svojim  pracovným  povinnostiam  čestne  a  zodpovedne, 

dodržuje platné zákony, vnútorné predpisy a inštitucionálne nariadenia, podporuje morálne 

profesionálne konanie a preukazuje úctu k pracovným výkonom, ktoré vytvárajú dobré meno 

fakulty a sám k nim prispieva.  

7) Zamestnanec  fakulty neposkytuje neoprávnené výhody na  základe protekcie, neprijíma ani 

nevyžaduje  žiadny  dar  alebo  inú  pozornosť,  poskytnutú  za  účelom  ovplyvnenia  jeho 

profesionálneho  rozhodovania  alebo  konania,  zamestnanec  –  učiteľ  posudzuje  a hodnotí 

študentov spravodlivo a každému študentovi poskytuje rovnakú príležitosť. 

8) Zamestnanec  fakulty  si  je  vedomý,  že  akademické  slobody  sa  spájajú  so  zodpovednosťou. 

Sloboda vedeckého  skúmania  sa  spája  s vedomím  zodpovednosti  za  jeho kvalitu a morálnu 

akceptovateľnosť,  ale  aj  s vedomím  jeho  možných  pozitívnych  a negatívnych  dôsledkov. 

Sloboda výučby v rámci akreditovaných študijných programov spočíva v otvorenosti rôznym 

vedeckým názorom, vyučovacím metódam a formám. 

9) Zamestnanec  fakulty  zaobchádza  s údajmi o výskume a vývoji, evidenciou  štúdia, osobnými 

údajmi tak, aby nedošlo k ich zneužitiu alebo neoprávnenej manipulácii. 

10) Zamestnanec  fakulty  chráni  výsledky  získané  vo  vedeckej,  výskumnej  alebo  inej  činnosti, 

ktoré vznikli na pôde  fakulty pred  zneužitím a neposkytne  ich  tretím osobám bez náležitej 

ochrany  duševného,  ako  aj  hmotného  vlastníctva.  Poskytovanie  týchto  výsledkov  tretím 

osobám alebo iným inštitúciám za účelom osobného prospechu sa považuje za neetické. 

 

 

Etický  kódex  zamestnanca Technickej  fakulty  SPU  v Nitre bol  schválený Akademickým  senátom TF 

SPU v Nitre dňa 12. septembra 2014.  

 
 
V Nitre, dňa 12. septembra 2014 

 

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. 
predsedníčka AS TF SPU v Nitre 


