ETICKÝ KÓDEX ZAMESTNANCOV VYSOKÝCH ŠKÔL

My, zamestnanci vysokých škôl Slovenskej republiky v úsilí zvýšiť dobré meno
týchto vrcholných vzdelávacích, výskumných a umeleckých ustanovizní, ktoré poskytujú
vysokoškolské

vzdelanie

v

bakalárskom,

inžinierskom/magisterskom,

doktorskom

a doktorandskom štúdiu pre spoločenskú i hospodársku prax sa týmto etickým kódexom
zaväzujeme, že vo svojej činnosti budeme dodržiavať nim stanovené zásady:
1.

Naša činnosť je založená na dodržiavaní a plnom rešpektovaní princípov
humanizmu, slobody a demokracie.

2.

Svoje

pedagogické, vedeckovýskumné, akademické

a iné

pracovné

povinnosti, ktoré nám vyplývajú z pracovnej zmluvy, si plníme čestne
a zodpovedne a na vysokej profesionálnej úrovni.
3.

Udržiavame si svoju nezávislosť a slobodu rozhodovania s ohľadom na
odborné záujmy ostatných zamestnancov, študentov, spolupracujúcich
organizácií, sponzorov a pod.

4.

Svojím

správaním

spoluvytvárame

atmosféru

vysokej

pracovnej

a spoločenskej morálky na pracovisku a prispievame tak k formovaniu
zodpovedajúcich medziľudských vzťahov nielen s kolegami ale aj so
študentami našej vysokej školy.

5.

Počas celého výkonu práce sa správame tak, aby naše konanie bolo
v súlade so základnou funkciou vzdelávacej a vedeckovýskumnej
inštitúcie:

-

využívame možnosť akademickej pôdy na slobodné a objektívne
odovzdávanie svojich vedeckých, odborných a pedagogických poznatkov a
znalostí rešpektujúc právo na vzdelanie a informácie našich študentov;

-

vo vzťahu k študentom, verejnosti i kolegom sa správame s úctou
a dôstojnosťou rešpektujúc rovnaké práva pre všetkých bez rozdielu rasy,
národnosti, pohlavia, veku a vierovyznania;

-

celou svojou profesionálnou činnosťou vytvárame priestor pre rozvoj
kreatívneho prístupu študentom k štúdiu a k využitiu získaných vedomostí
a zručností v praxi;

-

zverené duchovné, materiálne a finančné prostriedky nezneužívame na
účely vlastného obohacovania sa ani na poškodzovanie verejného záujmu
a záujmu vysokých škôl;

-

využívame fond pracovného času tak, aby všetky aktivity, ktoré v ňom
uskutočňujeme, v plnom rozsahu korešpondovali s pracovnou náplňou a
pracovnou

zmluvou,

ktorú

sme

individuálne

uzatvorili

so

zamestnávateľom;

-

všetky mimopracovné aktivity realizujeme až po odpracovaní pracovnej
doby, ktorú nám individuálne ukladajú pracovné zmluvy uzatvorené so
zamestnávateľom.

6.

Vo vzťahu k domácej i zahraničnej vedeckej a pedagogickej komunite sa
správame korektne, uznávame pravidlá právnej ochrany autorského práva a
duševného vlastníctva a dbáme na dobré meno vysokých škôl, ktoré
reprezentujeme.

7.

O svojich mimopracovných aktivitách, ktoré môžu spôsobiť konflikt
záujmov vopred informujeme zamestnávateľa.

8.

Výsledky získané v pedagogickej, výskumnej, umeleckej, odbornej,
a ostatnej činnosti, ktoré vznikli na pôde vlastnej vysokej školy budeme
chrániť pred zneužitím a neposkytneme ich tretím osobám bez náležitej
ochrany duševného, prípadne aj hmotného vlastníctva.

9.

Sme si vedomí, že správaním, ktoré nie je v súlade so zásadami, uvedenými
v tomto etickom kódexe, poškodzujeme záujmy vlastnej vysokej školy ako
aj

morálnu

a spoločenskú

zamestnanca vysokej školy.

prestíž

vysokoškolského

učiteľa,

resp.

10.

Pravidelnou kontrolou plnenia etického kódexu pri komplexnom hodnotení
pracovného výkonu chceme docieliť, aby sa plnenie etického kódexu stalo
prirodzenou súčasťou nášho správania a aby sme takýmto spôsobom
reprezentovali tieto významné inštitúcie vzdelanosti, vedy a kultúry národa.

