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Preambula
Predmetný etický kódex možno charakterizovať ako podnikový a zároveň regulačný
etický kódex. Etický kódex je vyjadrením ľudskoprávnych a zákonných hodnôt a princípov
uplatňovaných v prostredí Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia
v Prešove (ďalej len „VŠMP ISM), ale aj v rámci aktivít a vo vzájomných vzťahoch členov
akademickej obce VŠMP ISM. Stanovuje zároveň etické princípy správania zamestnancov a
študentov VŠMP ISM.
Predmetný etický kódex je záväzný tak pre členov akademickej obce, ako aj pre ostatných
zamestnancov VŠMP ISM.
Všeobecné etické zásady
Členovia akademickej obce VŠMP ISM sa zaväzujú dodržiavať všeobecne známe a
rešpektované zásady správania založené na ľudských právach (vrátane dodržiavania zákona
NR SR č. 365/2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)), ktorými
je viazaná Slovenská republika a ktorými je VŠMP ISM viazaná ako inštitúcia vyššieho
vzdelávania. Etický kódex je morálne záväzný pre členov akademickej obce VŠMP ISM a
primerane sa vzťahuje na ďalších zamestnancov VŠMP ISM.
Každý člen akademickej obce VŠMP ISM by mal vo svojom konaní najmä:
a) prejavovať úctu voči každému človeku a rešpektuje základné ľudské práva a slobody,
b) netolerovať žiadne fyzické a psychické násilie,
c) odmietať diskrimináciu v akejkoľvek podobe, vrátane sexuálneho obťažovania,
d) niesť právnu, profesionálnu a morálnu zodpovednosť za svoje konanie,
e) ctiť a rešpektovať slobodu myslenia, slobodu slova a kritického myslenia, samostatnej
tvorby a bádania, slobodnú výmenu názorov a odlišný názor vyjadruje korektne
a konštruktívne,
f) ctiť zásady kolegiality a akademickej spolupráce,
g) dodržovať pravidlá apolitickosti a náboženskej neutrality na akademickej pôde.
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Etické zásady vzdelávania
Vysokoškolský učiteľ a vedecko-výskumný pracovník na VŠMP ISM najmä:
a) má nulovú toleranciu ku akademickým podvodom, či už na strane akademického
pracovníka, alebo študenta (plagiátorstvo, cudzie autorstvo práce vydávanej za svoju,
fiktívne dopisovanie autorov bez reálneho podielu, obhajoba viacerých titulov na
základe jednej a tej istej práce),
b) rešpektuje práva iných, odmieta diskrimináciu z dôvodu pohlavia, náboženského
vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine,
zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného
stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo
sociálneho pôvodu, majetku, rodu, rodovej identity a rodového prejavu alebo iného
postavenia, alebo vôbec z nejakého dôvodu,
c) rešpektuje právo študenta na slobodný prístup ku vzdelaniu, na slobodný výber
bibliografie v rámci jestvujúceho odborného a vedeckého diapazónu,
d) pristupuje k študentom s ohľadom na ich ľudskú a osobnostnú dôstojnosť,
e) pristupuje ku kolegom zamestnancom s ohľadom na kolegialitu,
f) nedopúšťa sa osobného ponižovania a nátlaku, zastrašovania a zosmiešňovania,
psychického a fyzického násilia, sexuálneho obťažovania,
g) pristupuje k študentom spravodlivo (Aristotelova rozdeľovacia a vyrovnávajúca
spravodlivosť),
h) neparazituje na výsledkoch študentov, naopak, usiluje sa v prípade ich vysokej úrovne
napomôcť ich emitovaniu v podobe publikovania,
i) a priori odmieta udeľovanie zápočtov, klasifikovaných zápočtov, skúšok, štátnych
skúšok za inú než vedomostnú protihodnotu,
j) odmieta podvody s výberom otázok na skúškach, štátnych skúškach na strane študenta
i na strane vysokoškolského pedagóga,
k) odmieta akékoľvek podvody na zápočtoch, klasifikovaných zápočtoch, skúškach,
štátnych skúškach pri evaluácii študijných výsledkov a ak ich odhalí, pristupuje
k skutočnosti ako k dôvodu pre neudelenie absolvatória evaluovaného parciálneho
alebo celkového výsledku,
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l) v prípade mimoriadne nadaných študentov sa usiluje o podporu ich vedeckej
a publikačnej činnosti, ako aj o podporu ich ďalšieho postupu v získavaní kvalifikácie,
a to aj po získaní absolvatória.
Etické zásady výskumu

Vysokoškolský učiteľ a vedecko-výskumný pracovník na VŠMP ISM najmä:
a) dodržiava zásadu dobrovoľnej účasti stakeholderov vo výskume. Nepoužíva nátlak,
aby prinútil kohokoľvek zúčastniť sa výskumu. Nerealizuje iné činnosti (napr. predaj,
politickú propagandu etc.) pod zámienkou výskumu,
b) adekvátne informuje zúčastnených o ich úlohe vo výskume,
c) nevykazuje fiktívnu účasť na vedeckých konferenciách, pokiaľ sa ich reálne
nezúčastnil. Pokiaľ nebol reálnym účastníkom konferencie, neusiluje sa o získanie
potvrdenia v zmysle, ako keby bol účastníkom konferencie. Ak mu aj napriek tomu je
doručené takéto potvrdenie (napr. referát odprezentoval spoluautor), nezneužíva ho na
falošné vykázanie účasti na konferencii,
d) ústne alebo písomne informuje zúčastnených vo výskume o spôsobe publikovania
výsledkov,
e) dodržiava zachovanie dôvernosti informácií o účastníkoch výskumu. Výskumník musí
považovať osobné údaje skúmaných osôb za dôverné a nesmie ich zverejňovať vo
výskumnej správe alebo inom dokumente,
f) dodržiava zásadu pravdivosti uvádzaných údajov (vychádzame z Akvinského definície
pravdy). Výskumník uvádza údaje, ktoré získal ako objektívne zistenia teoretickej
alebo empirickej povahy, ktoré nesmie faktograficky meniť, vylučovať, prípadne
fabulovať nejestvujúce údaje,
g) pri získavaní údajov a vedeckých výsledkov z iných zdrojov ich výskumník riadne
označuje podľa platných bibliografických smerníc a nevydáva ich za svoj produkt,
h) odborné posudky alebo expertízy vykonáva s plnou zodpovednosťou, nestrannosťou,
so zachovaním maximálnej objektivity,
i) pri vedeckej a výskumnej činnosti je aktívny, pravidelne prevádza výskum a svoje
výsledky publikuje, pravidelne sa zúčastňuje vedeckých konferencií nielen
v lokálnom, ale aj globálnom meradle.
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Porušenie Etického kódexu
1. Prerokovanie

podnetov

porušenia

Etického

kódexu

prebieha

štandardným

organizačným postupom cestou príslušných nadriadených zamestnancov, resp. cestou
príslušných orgánov akademickej samosprávy s možnosťou predloženia prípadu
Disciplinárnej komisii VŠMP ISM v ktorejkoľvek fáze konania.
2. V prípade podania podnetu vo veci Etického kódexu na Disciplinárnu komisiu,
rozhoduje Disciplinárna komisia tromi spôsobmi – podnet bol opodstatnený, čiastočne
opodstatnený alebo neopodstatnený.
3. V prípade opodstatnenia porušenia Etického kódexu navrhuje Disciplinárna komisia
ďalšie riešenie porušenia kódexu, či dôjde k prerokovaniu vecnej podstaty skutku
s jeho aktérom a vysvetleniu spoločenskej nebezpečnosti predmetného konania, jeho
ústnemu napomenutiu, alebo k radikálnejšej sankcii.
Záverečné ustanovenia
1. Tento Etický kódex VŠMP ISM bol prerokovaný na zasadnutí Správnej rady VŠMP
ISM dňa 17.03.2021
2. Tento Etický kódex VŠMP ISM nadobúda platnosť dňa 17.03.2021

V Prešove 17.03.2021

Ing. Jozef Polačko
Predseda Správnej rady VŠMP ISM
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