
Smernica dekana Filozofickej fakulty KU o akademickej nečestnosti 

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
1. Podľa zákona o vysokých školách (§1 - 2, 131/2002 Z. z.) je „poslaním vysokých škôl, 

ktoré sú súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného 

európskeho výskumného priestoru, rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, 

múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, 

kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti a tým prispievať k rozvoju vedomostnej 

spoločnosti.“  

2. Štatút Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity vo svojej  preambule deklaruje cieľ 

objavovať a sprostredkúvať pravdu vo všetkých oblastiach ľudského poznania na 

princípe kresťanských zásad, a tak formovať zrelé a zodpovedné osobnosti pre 

realizáciu svojho povolania.  

3. V súvislosti s týmito cieľmi a v súlade s ambíciou Filozofickej fakulty KU byť 

štandardnou a vo svete uznávanou inštitúciou, ktorá tieto ciele plní, sa vydáva táto 

smernica, ktorá má napomôcť prevencii a potláčaniu všetkých foriem nekalého 

akademického správania.    

 

 

Čl. 2 

Akademická nečestnosť 

1. Akademická nečestnosť v rôznych formách a stupňoch závažnosti je porušením 

pravidiel morálky a etiky a je neprijateľným fenoménom, ktorý  znižuje hodnotu 

udeľovaných diplomov a dôveryhodnosť inštitúcie ako takej. Tomu, kto sa jej 

dopúšťa, dáva akademická nečestnosť možnosť vytvoriť si o sebe a svojich 

schopnostiach nepravdivý obraz, výrazne narúša vzťah pedagóga so študentom 

a prispieva k tolerancii nečestnosti, korupcie a podvodu v celej spoločnosti. 

2. Formami akademickej nečestnosti sú: 

a) Podvádzanie, ktoré zahŕňa okrem iného: 

- používanie nepovolených pomôcok, poznámok či elektronických zariadení 

pri ústnych alebo písomných skúškach, testoch, prezentáciách a projektoch; 

- písanie testu alebo účasť na skúške pod iným menom; 

- odpisovanie od iného študenta alebo nedovolená pomoc inému študentovi; 

- opakované odovzdanie tej istej práce alebo odovzdanie práce z iného 

predmetu bez predchádzajúcej konzultácie s vyučujúcim; 

- predloženie kúpenej práce; 

- vypracúvanie prác na objednávku a ich predaj.  

 

b) Plagiátorstvo je použitie materiálu, ktorého autorom je niekto iný, bez 

správneho uvedenia zdroja, či ide o vetu, odsek, ilustráciu, alebo celú prácu. 

 

c) Falzifikovanie sa môže vzťahovať tak na písomné práce, ako na 

administratívne úkony spojené so štúdiom na FF KU. Zahŕňa: 

- falšovanie alebo vymýšľanie dát, informácií a citácií použitých v texte 

práce; 

- falšovanie, pozmeňovanie alebo inú nedovolenú úpravu oficiálnych 

dokumentov, ako aj nepovolený vstup na internetovú stránku fakulty a do 

AIS ABAKUS za účelom pozmeňovania dát, či inej nepovolenej činnosti. 



   d) Iné: 

- krádež, nepovolené kopírovanie či rozširovanie skúšobného materiálu, 

napr. testov;  

- krádež alebo ničenie knižničných fondov; 

- vedomé poškodzovanie práce iného študenta; 

- bránenie práci iného študenta; 

- akákoľvek aktivita zameraná na získanie nespravodlivej akademickej 

výhody oproti ostatným študentom; 

- vedomá pomoc pri ktorejkoľvek z vyššie uvedených činností. 

3. Táto smernica nepodáva vyčerpávajúci zoznam všetkých nedovolených činností, 

v prípade nejasností či potreby bližšej špecifikácie je potrebné sa obrátiť na 

príslušného vyučujúceho alebo vedúceho katedry. 

 

Čl. 3 

Opatrenia a sankcie 

1. Príslušné sankcie budú vyvodené v závislosti od závažnosti priestupku, prípadne jeho 

opakovania. 

2. Sankciu za menšie porušenie akademickej etiky (zápis FX, alebo 2x FX – a teda 

povinnosť zopakovať si predmet v nasledujúcom akademickom roku) môže udeliť 

príslušný vyučujúci. 

3. V prípade vážnejšieho porušenia akademickej etiky podá príslušný vyučujúci podnet 

na disciplinárnu komisiu FF KU. Riešenie podaní sa riadi Disciplinárnym poriadkom 

KU (č.18/10/2002) a Rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie FF KU. 

4. Akékoľvek závažné porušenie akademickej etiky (napr. plagiátorstvo v diplomovej 

alebo bakalárskej práci), ako aj každý opakovaný prípad akademickej nečestnosti je 

vyučujúci povinný podať na disciplinárnu komisiu, a to výlučne písomnou formou 

s presným označením osoby a skutku, ktorého sa konkrétna osoba mala dopustiť. 

 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

1. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť od 2. septembra 2008. 

  

 
V Ružomberku dňa 2. septembra 2008   PhDr. Dana Baláková, PhD. 

        dekanka 


