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Komárno 2022 



Etický kódex Univerzity J. Selyeho (ďalej len „Etický kódex UJS“) sa mení a dopĺňa 

nasledovne:  

I. 

 

1. Pred názov „Etický kódex vysokoškolských učiteľov, výskumných a vedeckých 

pracovníkov a zamestnancov Univerzity J. Selyeho“ sa vkladá Preambula, ktorá 

znie: 

„Univerzita J. Selyeho (ďalej len “UJS”) je verejnoprávnou a samosprávnou vzdelávacou 

a vedeckou inštitúciou. Poslaním univerzity je rozvíjať a šíriť vzdelanosť, vedomostnú 

spoločnosť, morálne hodnoty, harmonickú osobnosť a tvorivosť, prispievať k pestovaniu 

slobodného myslenia, vedeckého bádania. 

 

Na UJS sa zaručujú akademické slobody a akademické práva pre všetkých  členov 

akademickej obce. 

 

Etický kódex Univerzity J. Selyeho (ďalej len “Etický kódex”) vyjadruje mravné a etické 

požiadavky na akademickú obec a ostatných zamestnancov univerzity v zhode s Ústavou 

SR, so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, sa 

štatútom UJS a ďalšími vnútornými predpismi univerzity. Zaväzuje sa dodržanie zásad 

dokumentov European Code of Conduct for Research Integrity a Deklarácia o posilnení 

vedeckej integrity na Slovensku.“ 

 

2. V Čl. 1 úvodná veta ods. 1 znie: 

„1. Vedenie Univerzity J. Selyeho má pri plnení pracovných povinností realizovať 

základné morálne hodnoty a princípy. Morálne povinnosti vedenia sú vyjadrené takto:“ 

 

3.  Za Čl. 2 sa vkladá nový Čl. 3, ktorý vrátane názvu znie: 

„Čl. 3 Zásady etického správania pre vedeckovýskumnú činnosť 

1.UJS vytvára výskumné prostredie, ktoré zabezpečí vysokú úroveň kultúry vedeckej 

integrity založenej na základných princípoch správnej výskumnej praxe. 

2.Učiteľ UJS 

a) vedeckovýskumnú, umeleckú a tvorivú činnosť považuje za prostriedok na zvyšovanie 

úrovne poznania a kultúrneho dedičstva, 

b) nesie zodpovednosť za originalitu a objektívnosť vlastnej tvorivej práce, 

c) zodpovedá za primeranosť, presnosť a objektivitu použitých metód, 

d) odmieta a netoleruje vytváranie vymyslených výsledkov,  manipuláciu s výskumným 

materiálom, zariadeniami alebo procesmi, vynechanie alebo vypustenie dát alebo 

výsledkov, 

e) odmieta a netoleruje prisvojovanie si myšlienok, nápadov alebo výsledkov výskumu 

inej osoby a ich prezentáciu alebo publikovanie bez primeraného vyjadrenia vzťahu k 

pôvodnému zdroju (plagiátorstvo), 

f) zaobchádza s predmetmi výskumu, či už ide o človeka, zvieratá, alebo predmety 

fyzickej, biologickej, environmentálnej alebo kultúrnej povahy, s rešpektom, 

starostlivosťou a v súlade s právnymi a etickými predpismi, 

g) výsledky vedeckého výskumu  publikuje transparentne, presne, otvorene a čestne, 

pričom sa usiluje o verejnú dostupnosť výsledkov výskumu podporovaného z verejných 

zdrojov, 

h) výsledky vedeckého výskumu nepublikuje nedôveryhodným spôsobom a nevyužíva 



sporné publikačné platformy, 

i) pri posudzovateľskej, oponentskej, hodnotiacej a expertnej činnosti používa výlučne 

objektívne kritériá, 

j) podporuje  kvalifikačný rast študentov a kolegov - výskumných pracovníkov, ich 

vedeckú a publikačnú aktivitu, medzinárodné kontakty a uvádza ich medzi autorov 

publikácií, pokiaľ k ich vzniku tvorivo prispeli. 

3. Rektor UJS zriaďuje Etickú komisiu pre výskum UJS za účelom kolektívneho 

posúdenia etickej stránky podávaných alebo získaných vedeckých projektov a 

výskumných úloh UJS, ktoré obsahujú biomedicínsky výskum, pokusy na zvieratách 

alebo experimentálny výskum v pedagogických, psychologických, sociologických, 

ekonomických vedách,  vo vedách o športe, a v iných prípadoch, kedy sa vykonáva 

výskum s ľuďmi.“ 

           Nasledujúce články sa primerane prečíslujú. 

4. V pôvodnom Čl. 9 (po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku Čl.10) za ods. 2 sa 

vkladá nový ods. 3, ktorý znie: 

„3. Študent nesie zodpovednosť za proces učenia sa, aktívne sa zapája do vzdelávacieho 

procesu, podieľa sa na zvyšovaní jeho kvality, spolupracuje s ďalšími študentmi na 

skvalitňovaní vzdelávacieho procesu.“ 

5. Ods. 3 sa prečísluje na ods. 4. a za ods. 4 sa vkladá nový ods. 5, ktorý znie: 

„5. Študent rešpektuje integritu osobnosti ostatných študentov a zamestnancov UJS,  

spoluvytvára pozitívnu a tvorivú atmosféru vo vzdelávacom procese i mimo neho, 

podieľa sa na formovaní dobrých medziľudských vzťahov, bez diskriminácie z dôvodu 

veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, zdravotného postihnutia, jazyka, 

politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, náboženského 

vyznania alebo viery, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, 

rodu alebo iného postavenia.“ 

Nasledujúce odseky sa primerane prečíslujú. 

 

II. 

 

1. Tento Dodatok č. 1 k Etickému kódexu bol schválený uznesením Akademického senátu 

UJS číslo 28/06/2022-7 zo dňa 28. júna 2022. 

2. Tento dodatok č. 1 k Etickému kódexu UJS nadobúda platnosť a účinnosť 1. júla 2022. 

 

 

V Komárne 28. júna 2022 

 

 

 

..........................................................                     .............................................................. 

     doc. PaedDr. Andrea Puskás, PhD.           Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. 

   predsedníčka Akademického senátu UJS              rektor UJS   

 
 


