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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

V zmysle svojho štatútu sa Katolícka univerzita v Ružomberku hlási k tradícii katolíckych 

univerzít po celom svete a súčasne rozvíja osobitosti vzdelávania v katolíckom duchu v zmysle 

poslania univerzít, ktorým je objavovať a sprostredkovať pravdu v oblasti ľudského poznania; 

prebúdzať lásku k vede cez výskumnú a vzdelávaciu činnosť; ochraňovať a podporovať ľudskú 

dôstojnosť a kultúrne dedičstvo získané od predkov; odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti 

v záujme všeobecného blaha a pokroku, prinášajúc tým úžitok celej spoločnosti na princípe 

kresťanských zásad, podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti                          

pri realizácii svojho povolania, schopné vnášať evanjeliové posolstvo do existujúcich 

spoločenských štruktúr, do tvoriacich sa názorov a postojov. 

Článok 2 

Etické zásady na Katolíckej univerzite v Ružomberku  

(1) Účelom tohto Etického kódexu Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej “KU”)                                     

je stanoviť etické princípy a normy správania zamestnancov a študentov KU s prihliadnutím                    

na osobitosti ich postavenia a následne napomáhať etickému správaniu na KU a predchádzať 

neetickému a protiprávnemu konaniu na KU. Etický kódex taktiež určuje postavenie Etickej 

komisie KU. 

(2) Katolícka univerzita v Ružomberku je verejná vysoká škola s konfesijným charakterom, ktorá 

rešpektuje a dodržiava ustanovenia legislatívy Slovenskej republiky, ako aj európsky 

a medzinárodný rámec záväzných právnych aktov, rovnako tiež tradíciu Katolíckej cirkvi, 

Kódex kánonického práva a pridržiava sa kresťanských princípov, na ktorých je postavená.  

(3) Poslaním KU je formovať myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej 

a akademickej tradície poskytuje univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňuje výskum                      

pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti. 

(4) Každý na Katolíckej univerzite v Ružomberku má dbať, aby rešpektoval univerzitné 

a akademické tradície, dodržiaval princípy kresťanského humanizmu, slobody a demokracie, 

napomáhal a šíril dobré meno KU a nikdy svojím konaním nepoškodzoval povesť KU 

neetickým, či protiprávnym konaním. V duchu týchto ideových hodnôt sa riadi etickými 

princípmi, ktorými sú najmä pravdivosť, spravodlivosť, čestnosť, zodpovednosť, slušnosť, 

poctivosť, tolerancia, subsidiarita, solidarita, ústretovosť, nediskriminácia. 
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(5) KU sa hlási k tradícii Katolíckej cirkvi a žiada od každého člena obce na KU, aby nielen 

rešpektoval katolíckosť univerzity, ale svojím konaním a správaním ju reprezentoval v duchu 

porozumenia a súdržnosti.  

(6) Etický kódex KU je záväzný pre celú akademickú obec, t. j. pre vysokoškolských učiteľov, 

výskumných zamestnancov a študentov KU, a rovnako pre ďalších zamestnancov KU. 

(7) Každý člen akademickej obce, ale i každý zamestnanec KU je povinný oboznámiť sa so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi (zákony, vyhlášky, výnosy, nariadenia a pod.), 

vnútornými predpismi a pracovnými postupmi, ktoré sa týkajú vykonávania činností 

zodpovedajúcich jeho postaveniu a povinnostiam na univerzite a musí sa nimi svedomito 

riadiť. 

(8) Uchádzač o štúdium na KU sa aktom zápisu stáva členom jej akademickej obce a prijíma 

záväzok dodržiavať vnútorné predpisy KU a jej príslušnej fakulty, ako aj rozhodnutia 

a pokyny jej akademických orgánov a pedagógov. Študent skladá svoj promočný sľub 

v každom stupni štúdia vážne a s predsavzatím plniť záväzky, ktoré z neho vyplývajú. Alma 

mater a jej princípy sú preňho vzorom, ktorý chráni a podporuje. 

(9) Etickému kódexu sú nadradené zákony Slovenskej republiky, záväzné právne akty Európskej 

únie a predpisy cirkevného práva. Jeho účelom je napomôcť šíreniu kultúry rešpektu, úcty 

a etického správania na KU. 

Článok 3 

Spoločné etické zásady akademickej obce a ostatných zamestnancov  KU 

(1) Každý člen akademickej obce, ale i každý (aj nepedagogický) zamestnanec KU: 

a) svojím životom a (nielen) akademickou prácou naplňuje hlboké mravné a etické princípy, 

uplatňuje poslanie KU, reprezentuje jej hodnoty a usiluje sa byť v tomto aj príkladom                    

pre ostatných; 

b) rešpektuje ciele univerzity a prejavuje ochotu zúčastniť sa na dialógu; 

c) ctí si ľudskú dôstojnosť; 

d) rešpektuje ľudské práva a základné slobody, najmä právo na život a zdravie, 

nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej 

cti a dobrej povesti, slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a prejavu,              

i slobodu vedeckého bádania a umeleckej tvorby;  predchádza konaniu, ktoré by tieto 

práva a slobody porušovalo; 

e) v akademickej práci naplňuje princíp spolupráce, spolutvorenia, subsidiarity, solidarity, 

kolegiality, prejavuje záujem o spoločné dobro; 
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f) ctí si kritické myslenie a slobodu tvoriť a bádať; 

g) dodržuje všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, záväzné právne akty 

Európskej únie, medzinárodný rámec vzťahujúci sa na oblasť etickej kvality, ako aj 

vnútorné predpisy a vnútorné akty riadenia KU; 

h) rešpektuje Kódex kánonického práva a príslušné cirkevné predpisy vzťahujúce                          

sa na poslanie katolíckych univerzít; 

i) dodržiava tento etický kódex; 

j) nepácha trestnú činnosť; 

k) nahlasuje protiprávne konanie orgánom na to určeným; 

l) predchádza neetickému konaniu na KU;  

m) ak by u neho alebo u iného člena akademickej obce, alebo iného zamestnanca KU, došlo 

k neetickému konaniu, usiluje sa, bez prieťahov, predovšetkým o zastavenie takéhoto 

konania a vykonanie bezprostrednej nápravy; 

n) ak neetické konanie napriek upozorneniu pretrváva alebo je neetické konanie vo vážnej 

veci, alebo ak nedošlo k jeho náprave, bezodkladne oznamuje neetické konanie Etickej 

komisii KU; 

o) nevyužíva akademickú pôdu na presadzovanie svojich vlastných politických                                      

či ekonomických záujmov, rovnako ani záujmov politických strán, hnutí či iných 

organizácií; 

p) stará sa o majetok KU (vrátane informačných systémov univerzity a dát ako napríklad 

osobné údaje, evidencia štúdia, údaje z vedecko-výskumnej a inej tvorivej činnosti), 

využíva ho s mierou a zodpovedne, aby nepoškodzoval hospodárenie KU a aby svojím 

počínaním nepoškodil ani majetok tretích strán; 

q) nezneužíva majetok KU na svoj osobný prospech;  

r) vyhýba sa konfliktu záujmov, ak existuje možnosť vzniku konfliktu záujmov, preventívne 

to oznamuje Etickej komisii KU; 

s) s plným nasadením sa venuje pedagogickej, vedeckej a/alebo umeleckej činnosti,                     

alebo štúdiu; 

t) nedopúšťa sa plagiátorstva ani si neprivlastňuje či nevydáva výsledky práce iných 

kolegov či študentov ako svoje vlastné; 

u) dodržuje ochranu duševného vlastníctva; 

v) nezverejňuje a nepublikuje výsledky svojej tvorivej práce neštandardným a pochybným 

spôsobom; 

w) dbá na primeranosť a únosnú mieru svojich iných pracovných alebo študijných záväzkov 

tak, aby mohol sústredene, kvalitne a s plným nasadením vykonávať svoje povinnosti 

v zmysle uzavretej pracovnej zmluvy;  



 

Strana 6 z 10 

x) ak prijme akademickú funkciu, členstvo v akademickom orgáne alebo vedúcu funkciu, 

vykonáva ju riadne, zodpovedne, v súlade s dobrými mravmi a poslaním KU; 

y) pri svojom pobyte v zahraničí, počas zahraničnej mobility, alebo v prípade inej formy 

medzinárodnej pedagogickej, vedeckej, výskumnej alebo umeleckej spolupráce, 

dodržiava zákony príslušnej krajiny, predpisy a pravidlá organizácie, na ktorej                                    

sa nachádza, a tiež rešpektuje zvyklosti danej krajiny a jej kultúry; 

z) aplikuje ochranu osobných údajov v zmysle platných zákonov a vnútorných predpisov; 

aa) pamätá na to, že aj svojou online aktivitou alebo aktivitou na sociálnych sieťach  

reprezentuje KU a dbá na to, aby svojimi aktivitami na internete reprezentoval hodnoty 

a poslanie KU a správal sa v medziach dobrých mravov a  slušnosti. 

Článok 4 

 Etické zásady vysokoškolských učiteľov, výskumných                                                 

a umeleckých zamestnancov KU 

(1) Každý vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký zamestnanec na KU vo vzdelávacej 

činnosti dodržiava tieto etické zásady: 

a) napĺňa poslanie KU a reprezentuje jej hodnoty pred študentmi; 

b) šíri pravdu; 

c) svojím správaním je študentom príkladom; 

d) rešpektuje právo študenta na slobodný prístup ku vzdelaniu; 

e) podporuje poznanie a vo všetkých oblastiach poznania sa usiluje udržiavať a rozvíjať 

náboženský rozmer;   

f) podporuje integrálny rozvoj kritického myslenia, rozvoj tela, duše a ducha, ktoré 

charakterizujú vzdelaných, schopných a slobodných jednotlivcov; 

g) podporuje osobný rast študentov s cieľom vychovať ucelenú osobnosť tak z odborného, 

ako aj etického hľadiska; 

h) podporuje vedecký rast doktorandov a zabezpečuje ich prístup ku všetkým relevantným 

informáciám; 

i) usiluje sa, aby študenti uznávali nielen veľké činy ľudského ducha, ale zároveň citlivo 

vnímali chudobu, nespravodlivosť a útlak; 

j) rozvíja zmysel pre spoločenstvo a zodpovednosť, uplatňuje princíp subsidiarity a ctí 

princíp solidarity; 

k) podporuje a zúčastňuje sa otvoreného dialógu so študentmi; 

l) so študentmi koná čestne, spravodlivo, kolegiálne a otvorene; 
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m) pristupuje k študentom a výučbe z aspektu tolerancie, úcty k človeku a rešpektu k slobode 

myslenia; 

n) nedopúšťa sa osobného ponižovania, nemorálneho správania a nátlaku; 

o) nezneužíva učiteľskú autoritu a nevyžaduje od študentov vykonávanie činností, ktoré sú 

predmetom jeho vlastných povinností; 

p) neprivlastňuje si výsledky práce študenta;  

q) rešpektuje a podporuje tvorivú prácu študentov vo vedecko-výskumnej a umeleckej 

činnosti; 

r) podporuje antikorupčné správanie, nežiada a neprijíma od iných osôb materiálne ani iné 

výhody v súvislosti s výkonom svojej práce, odmieta dary od študenta a odmieta 

intervencie v prospech  študenta; 

s) uplatňuje objektívnosť, nezaujatosť, spravodlivosť a transparentnosť pri hodnotení 

študijných výsledkov; 

t) podporuje spoluprácu s domácimi i zahraničnými vzdelávacími, vedeckými 

a umeleckými inštitúciami so zámerom permanentného intelektuálneho rozvoja všetkých 

študentov a zamestnancov KU. 

(2) Každý vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký zamestnanec KU, ale aj  študent 

doktorandského štúdia na KU vo vedeckej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti dodržuje tieto 

etické zásady:  

a) podporuje každú vedeckú aktivitu, ktorá je v zhode s poslaním KU; 

b) podporuje poznanie prostredníctvom svojho výskumu a publikácií; 

c) je prístupný tímovej spolupráci a odbornej diskusii; 

d) komunikuje vecným a otvoreným spôsobom s korektnou argumentáciou,                                            

bez ponižovania druhých alebo znevažovania ich činnosti, podporuje tvorivý dialóg; 

e) neznevažuje vedecké postupy a rešpektuje iný vedecký názor, ako aj pluralitu vedeckých 

a tvorivých disciplín; 

f) pri svojej vedeckej a tvorivej práci reflektuje najnovší vývoj vo svojom odbore, zodpovedá 

za primeranosť, presnosť a objektivitu použitých metód a dbá na to, aby nedošlo                                 

k ich skresľovaniu; 

g) stará sa o dáta či skúmané materiály, o ich presný popis a štandardné spôsoby ich ochrany 

a archivácie; 

h) dbá o to, aby postupy a výsledky vedeckej a inej tvorivej činnosti boli preskúmateľné; 

i) dodržiava špecifické pravidlá profesionálnej etiky daného odboru; 

j) dodržiava zásady ochrany duševného vlastníctva, a to ako pri vlastnej práci,                                       

tak i pri nakladaní s tvorbou druhých; 
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k) dbá na uvádzanie správnej afiliácie výsledkov vedeckej, umeleckej a inej tvorivej činnosti; 

l) nepublikuje eticky pochybným spôsobom, vrátane využívania eticky pochybných 

publikačných platforiem; neprivlastňuje si výsledky práce druhých; 

m) ak vedie výskumný tím, dbá na korektnosť a otvorenosť vo vzájomnej komunikácii 

a vystríha sa autokratickému riadeniu; zabraňuje tomu, aby požiadavky na výkon 

a odborná súťaživosť viedli k nepoctivému konaniu; 

n) ak je požiadaný o spracovanie odborných posudkov alebo o vedecké, umelecké, alebo iné 

expertné stanoviská, podáva ich s plnou zodpovednosťou, nestrannosťou, so snahou 

o objektivitu a na súčasnej úrovni poznania; nepripúšťa účelové skresľovanie ani 

ovplyvňovanie svojej osoby vonkajšími záujmami; 

o) pri hodnotení postupuje vecne, používa štandardné kritériá, argumentačné postupy              

a za hodnotiace závery zodpovedá svojou odbornou cťou; 

p) ak je pri vedeckej, umeleckej alebo inej tvorivej práci nevyhnutné vykonávať činnosti,                   

pri ktorých existuje možné riziko trestnoprávne relevantných následkov, alebo činnosti, 

ktoré sú inak riskantné, vykonáva ich v súlade so svojím postavením a odbornosťou, 

s najvyššou obozretnosťou, v súlade s právnymi predpismi, lege artis a dobrými mravmi. 

Článok 5 

 Etické zásady študentov KU  

(1) Každý študent KU počas štúdia:  

a) koná čestne a zodpovedne voči iným, rešpektuje práva iných; 

b) odmieta diskrimináciu na základe etnického pôvodu, rasy, vierovyznania, veku, 

pohlavia, sexuálnej orientácie, rodinného a zdravotného stavu, sociálneho pôvodu alebo 

majetkových pomerov; 

c) uvedomuje si svoje právo na kvalitné odborné vzdelanie, využíva obdobie štúdia                            

na osobnostný a kvalifikačný rast; 

d) svoje študijné výsledky dosahuje vždy poctivým spôsobom;  

e) nepodvádza a nepoužíva nečestné postupy počas akejkoľvek formy overovania jeho 

študijných poznatkov a vedomostí; 

f) nedopúšťa sa plagiátorstva;  

g) správa sa k zamestnancom KU, ako aj k iným študentom, dôstojne a s úctou, dodržiava 

základné pravidlá slušného správania; 

h) odmieta ľahostajnosť a toleranciu k etickému pochybeniu ostatných študentov KU;  

i) slobodne vyjadruje svoje odborné názory, ctí slobodu slova a kritického myslenia, 

slobodnú výmenu názorov a informácií; 
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j) neznevažuje výsledky svojej práce, práce iných študentov ani vyučujúcich;  

k) nenarúša riadny priebeh vyučovania alebo skúšky neskorým príchodom, predčasným 

odchodom alebo iným neadekvátnym správaním.  

Článok 6 

Etická komisia KU 

(1) Etická komisia KU (ďalej len „etická komisia“) je nezávislým expertným a konzultačným 

orgánom rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku: 

a) posudzuje podnety členov akademickej obce či iných zamestnancov KU vo veciach 

uplatňovania a dodržiavania etického kódexu; 

b) je výhradne zodpovedná za výklad etického kódexu; 

c) identifikuje riziká neetického správania a formuluje odporúčania na ich prevenciu; 

d) sa na žiadosť zamestnanca alebo študenta KU zodpovedného za výskum vyjadruje 

k etickým aspektom výskumu. 

(2) Etická komisia je zložená z piatich členov, ktorých po predchádzajúcom súhlasnom 

stanovisku Veľkého kancelára KU (ďalej „VK KU“) menuje a odvoláva rektor KU. Dvaja 

členovia sú menovaní na základe návrhu Akademického senátu KU (ďalej „AS KU“), jeden 

člen je menovaný na základe návrhu VK KU a dvaja členovia sú menovaní na základe 

vlastného rozhodnutia rektora KU. Funkčné obdobie členov etickej komisie je štvorročné. 

(3) Členstvo v etickej komisii zaniká: uplynutím funkčného obdobia, doručením písomného 

oznámenia o vzdaní sa funkcie rektorovi KU, smrťou, odvolaním v prípade neospravedlnenej 

neúčasti člena etickej komisie (aspoň 3 krát);  momentom prijatia uznesenia etickej komisie 

(porov. Čl. 6, odst. 8), že člen etickej komisie porušil etický kódex. 

(4) Uznesenia etickej komisie sa schvaľujú väčšinou hlasov jej všetkých členov.  

(5) Zasadnutia etickej komisie sa riadia Rokovacím poriadkom Etickej komisie KU, ktorý 

schvaľuje AS KU na návrh rektora KU. 

(6) Etická komisia sa zvoláva v prípadoch porušenia etického kódexu na základe písomného                     

alebo ústneho podnetu. Ústny podnet zapíše poverený člen etickej komisie. O doručených 

podnetoch a o činnosti etickej komisie sa vedie neverejná evidencia (zápisy), ktorá                                      

sa archivuje. 

(7) Písomný alebo ústny podnet na etickú komisiu musí obsahovať opis neetického konania 

a prípadný preukazný materiál.  

(8) Podnet pre porušenie etického kódexu môže podať ktorýkoľvek člen akademickej obce alebo 

zamestnanec KU.  
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(9) Ak sa etická komisia uznesie, že svojim správaním zamestnanec alebo študent porušil etický 

kódex, doručí toto uznesenie rektorovi KU. Ak ide o zamestnanca alebo študenta fakulty, 

doručí sa toto uznesenie aj dekanovi príslušnej fakulty. 

(10) Rektor KU alebo po dohode s rektorom KU príslušný dekan predvolá zamestnanca alebo                                                               

študenta, ktorý podľa uznesenia prijatého podľa Článku 6 bod (8) porušil etický kódex 

a vykoná s ním rozhovor, pri ktorom ho upozorní na dôsledky jeho konania, za účasti osôb 

podľa svojho uváženia, najlepšie členov etickej komisie.  

(11) Cieľom rozhovoru má byť predovšetkým náprava neetického konania, zmiernenie jeho 

následkov a prevencia ďalšieho neetického konania a správania.  

(12) Porušenia etického kódexu môžu byť ďalej posúdené ako porušenie povinností   

vyplývajúcich z právnych predpisov, prípadne ako neplnenie požiadaviek pre riadny výkon 

práce. S takýmto posúdením môže byť spojené uplatnenie príslušných právnych dôsledkov 

v akademickej, pracovnoprávnej, trestnoprávnej alebo disciplinárnej rovine. 

(13) Etická komisia rokuje ad hoc podľa potreby.  

(14) Etická komisia sa uznesie najneskôr do ôsmich týždňov odo dňa, keď jej bol podnet 

predložený. V zložitých prípadoch rektor KU môže lehotu predĺžiť do ním ustanoveného 

termínu.  

(15) Rektorát KU sprístupňuje základné informácie, akým spôsobom je možné podať podnet                      

na etickú komisiu. 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

(1) Etický kódex KU bol schválený v Akademickom senáte Katolíckej univerzity v Ružomberku 

dňa 30. marca 2021. 

(2) Etický kódex KU nadobúda platnosť a účinnosť dňa 30. marca 2021. 

 

 

 

 

 
 


