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PREAMBULA 

 

Študenti Vysokej školy Danubius, sú  kolektívne a individuálne zodpovední za udržiavanie 

akademickej integrity  vysokej školy.. Tento etický kódex upravuje akademické správanie 

každého študenta a bude sa aplikovať pri riadení a rozhodovaní o všetkých záležitostiach 

akademického správania študentov v rozsahu Etického kódexu VŠD a iných právnych noriem, 

ktoré  vyjadrujú základné mravné požiadavky na študentov VŠD  v zhode s Ústavou SR, so 

Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade 

so Štatútom VŠD a ďalšími predpismi, ktoré majú vzťah ku štúdiu na VŠD. 

Študenti  vysokej školy sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim jej poslaniu,  ako 

inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Študenti sú povinní zdržať sa konania, o ktorom vedia,  

že by mohlo narušiť  akademickú integritu VŠD. Činnosti, ktoré sa môžu považovať za 

prijateľné alebo normatívne mimo VŠD, nie sú nevyhnutne prijateľné pre VŠD a nesmú 

zasahovať do celkového akademického správania. So všetkými študentmi sa bude zaobchádzať 

rovnako. Tento etický kódex môže byť   revidovaný a aktualizovaný. 

 

 

Článok 1 

Práva študenta 

 

 

1.1 Rovnaká príležitosť vo vzdelávaní 

 

Každý študent má právo na to, aby nebol diskriminovaný na základe rasy, náboženstva, 

etnického pôvodu, politickej príslušnosti, veku, pohlavia, zdravotného postihnutia alebo 

sexuálnej orientácie. 

 

1.2. Akademická sloboda 

 

Študenti majú právo na slobodu prejavu, na slobodu zhromažďovania a združovania, pokiaľ 

výkon týchto slobôd nezasahuje do efektívneho priebehu vyučovania,  a je v súlade s politikami 

VŠD  a rešpektovanie práv ostatných. 

 

Študent nevyuživa akademickú pôdu na uplatňovanie záujmov politických strán a hnutí. 

 

1.3. Vzdelávací proces a hodnotenie 

 



Aj keď sú študenti povinní poznať literárne zdroje odporúčané učiteľom, môžu si tiež slobodne 

vyhradiť a konštruktívne vyjadriť osobný úsudok. taktiež môžu konštruktívnym spôsobom 

predkladať návrhy týkajúce sa revízií a zlepšovania vzdelávacích procesov. 

 

Študenti majú právo na to, aby boli informovaní o kritériách klasifikácie a na spravodlivé 

hodnotenie vyučujúcim, ako aj právo odvolať sa proti známke na základe matematickej chyby 

alebo nesprávneho použitia kritérií na klasifikáciu.  

 

1.4. Ochrana osobných údajov 

 

Študenti majú právo na ochranu pred neoprávneným zverejnením osobných údajov (viď 

dokument  Informácie o spracúvaní  osobných údajov na VŠD). 

 

1.5. Študentské organizácie 

 

Študenti môžu slobodne organizovať a pridávať sa k študentským organizáciám na podporu 

svojich spoločných záujmov v rámci študentskej rady.  

 

Uznávaným študentským organizáciám sa môže udeliť privilégium využívať dostupné budovy, 

zariadenia a služby vysokej školy v súlade s administratívnymi politikami a postupmi VŠD. 

 

1.6. Sloboda pred obťažovaním 

 

Študenti majú právo na slobodu pred akýmkoľvek obťažovaním zo strany ktoréhokoľvek člena 

akademickej obce. 

 

1.7. Spravodlivý proces 

 

Študenti majú právo na riadny proces v rámci akejkoľvek vysokej školy, ktorá proti nim koná. 

Patrí sem právo na vypočutie, právo na preskúmanie a rozhodnutie nestranných osôb alebo 

orgánov a právo na primerané oznámenie. 

 

1.8. Včasné oznámenie 

 

Študenti majú právo na včasné oznámenie disciplinárneho konania alebo konania - čo najskôr 

po zistení porušenia. 

 

1.9. Proces vybavovania sťažností 

 

Študenti majú právo podať sťažnosť týkajúcu sa porušenia akýchkoľvek práv študentov na 

Etickú komisiu  VŠD a Komisiu na vybavovanie sťažnosti a podnetov a to v súlade s jej 

postupmi. 

Článok 2 



 

 Zodpovednosti a disciplinárne opatrenia 

 

 

2.1. Zodpovednosť študenta 

 

Je zodpovednosťou každého študenta oboznámiť sa s ustanoveniami tohto Kódexu. Po zápise 

na VŠD je každý študent povinný sa oboznámiť s politikami kvality, internými dokumentami, 

ktoré vysoká škola má zverejnené na svojom webovom sídle. Podpis zmluvy o vzdelávaní sa 

považuje za náležité oznámenie a súhlas, ktorý si študent prečítal, porozumel mu a súhlasil s 

jeho dodržiavaním.  

Každý študent sa zdrží akýchkoľvek činov akademickej nečestnosti alebo iných činov, ktoré 

by mohli narušiť akademickú integritu vysokej školy. 

 

 

2.2  Porušenie ustanovení Kódexu a disciplinárne opatrenia 

 

 Po zistení porušenia tohto Kódexu môžu byť uložené nasledujúce disciplinárne opatrenia: 

 

a) ústne upozornenie pre študenta; 

b) písomné upozornenie študenta; 

c) predvolanie na Disciplinárnu komisiu fakulty 

d) Etickú komisiu VŠD 

e) vylúčenie zo školy 

 

Sankcie podľa písm. a) až c)   môže uložiť sám dekan  fakulty, alebo na návrh člena fakulty, 

zatiaľ, čo sankcie podľa písm. d) až e)  môže uložiť rektor vysokej školy na návrh dekana 

fakulty. 

 

 

2.3 Zaujatosť 

 

Ak sa študent domnieva, že disciplinárne opatrenie týkajúce sa jeho porušenia akademickej 

bezúhonnosti alebo akademického zneužitia úradnej moci je nespravodlivé a zaujaté môže 

podať sťažnosť na Etickú komisiu VŠD. Všeobecne môže  Etická komisia upraviť opatrenie, 

iba ak bolo disciplinárne opatrenie komisie fakulty nesprávne alebo hrubo nespravodlivé. 

 

  

 

 

Článok 3 



 

Akademický podvod 

  

 

3.1 Akademický podvod 

  

Je akákoľvek akcia alebo pokus o akciu, ktoré môžu viesť k vytvoreniu nespravodlivej 

akademickej výhody pre seba samého alebo nespravodlivej akademickej výhody alebo 

nevýhody pre ktoréhokoľvek iného člena alebo členov akademickej  obce.  

 

3.1.1  Akademické zneužitie. 

 

Je každé zámerné konanie, ktoré poškodzuje akademickú etiku vysokej školy. Akademické 

zneužitie zahŕňa: 

 

 odstraňovanie, znehodnocovanie alebo zámerné uchovávanie knižničných materiálov, 

ktoré sú rezervované pre konkrétne kurzy, od iných študentov; 

 

 nepravdivé vyhlásenia v kontexte akademickej práce; 

 

 vymýšľanie alebo pozmeňovanie informácií alebo údajov a ich poskytovanie ako 

legitímnych; 

 

 zlyhanie čestnej identifikácie v súvislosti s akademickými povinnosťami; 

 

 poskytovanie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií  učiteľovi alebo inému 

predstaviteľovi vysokej školy; 

 

 nesprávny prístup k majetku, úlohám alebo skúškam inej osoby alebo vysokej školy, 

alebo ich elektronické zasahovanie do počítača a pod.; 

 

 získanie kópie testu alebo úlohy pred jej povolením učiteľom; 

 

 predaj, distribúcia, zverejňovanie na webových stránkach alebo zverejňovanie 

poznámok z prednášok, letákov, čitateľov, nahrávok alebo iných informácií, ktoré 

poskytuje učiteľ, alebo ich použitie na akékoľvek komerčné účely bez výslovného 

súhlasu učiteľa; 

 

 falšovanie podpisu učiteľa na odporúčajúcom liste alebo inom dokumente; 

 

 predloženie zmeneného prepisu známok inej vysokej škole alebo z inej vysokej školy; 

 

 zmena predtým klasifikovanej skúšky alebo úlohy pre účely odvolania proti známke  



 

 kopírovanie odpovedí iného študenta na akademické hodnotenie; 

 

 zdieľanie vypracovaných odpovedí  k predmetu s iným študentom počas akademického 

hodnotenia; 

 

 pôsobiť ako náhrada za iného študenta alebo využívať inú osobu ako náhradu počas 

akademického hodnotenia; 

 

 použitie nepovolených materiálov, alebo zariadení (mobilov), pripravených odpovedí, 

písomných poznámok alebo skrytých informácií počas skúšky; 

 

 predloženie toho istého zadania na viac ako jeden predmet; 

 

 

Článok 4 

Plagiátorstvo 

4.1 Plagiát 

 

Plagiátorstvo spočíva v použití slov, nápadov, názorov, pojmov alebo údajov inej osoby bez 

náležitého uvedenia zdroja. Plagiátorstvo zahŕňa priame použitie aj parafrázovanie slov, 

myšlienok alebo konceptov iného človeka bez náležitého uvedenia zdroja. Zahŕňa okrem iného: 

 

 kopírovanie pasáží z elektronických alebo tlačených diel ostatných autorov do vlastných 

domácich úloh, esejí, seminárnych prác alebo záverečných prác bez súhlasu autora; 

 

 parafrázovanie charakteristickej alebo pôvodnej frazeológie, metafory alebo iného 

literárneho zdroja  inej osoby bez povolenia autora; 
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