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História a súčasný stav

Úplné znenie

Vnútorného predpisu

číslo 7/2007 – N

v znení jeho dodatkov číslo 1 až 6

Pracovný poriadok pre zamestnancov

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

FSEIS na STU
zamestnanci



Pracovný poriadok pre zamestnancov

čl. 3 - Pracovný pomer

bod 2) Zamestnancom STU môže byť len fyzická osoba, 
ktorá:

g) dodržiava Etický kódex zamestnancov Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave, ktorý je prílohou 
tohto pracovného poriadku (ďalej tiež „Etický kódex“).

Príloha č. 6

ETICKÝ KÓDEX ZAMESTNANCA SLOVENSKEJ TECHNICKEJ 
UNIVERZITY V BRATISLAVE

FSEIS na STU
zamestnanci



Smernica rektora číslo: 6/2020 – SR

Etická komisia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Dátum: 28. 12. 2020

Smernica rektora „Etická komisia Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave“ je vnútorná organizačná a riadiaca 
norma Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vydaná 
rektorom, ktorá upravuje:

a) pôsobnosť a zloženie Etickej komisie Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave,

b) podávanie a prerokúvanie podnetov týkajúcich sa 
porušenia Etického kódexu STU.

FSEIS na STU



Smernica rektora číslo: 6/2020 – SR

Etická komisia STU v Bratislave

2. Etická komisia STU je poradným orgánom rektora 
zriadeným na základe článku 3 Pracovného poriadku pre 
zamestnancov STU

3. Do pôsobnosti Etickej komisie STU patrí prerokovávanie
a posudzovanie podnetov týkajúcich sa porušenia 
Etického kódexu STU zamestnancami STU a v 
primeranom rozsahu podnetov týkajúcich sa činnosti a 
správania ostatných členov akademickej obce STU.

Ďalšie články: zloženie EK, činnosť EK, podávanie podnetov, 
prerokovanie podnetov, záverečné ustanovenia

FSEIS na STU



Vnútorný predpis číslo: 6/2013

Disciplinárny poriadok STU v Bratislave pre 
študentov

Dátum: 25. 06. 2013

Článok 3 - Druhy disciplinárnych priestupkov

h) vyvolanie verejného pohoršenia alebo správanie 
sa v rozpore so všeobecne zaužívanými normami 
slušného správania sa, morálky, etiky a mravnosti,

FSEIS na STU 
študenti



Smernica rektora číslo: 3/2021 – SR

Etický kódex študentov STU v Bratislave

Dátum: 16. 03. 2021

Etický kódex študentov STU v Bratislave stanovuje 
etické princípy a normy správania sa študentov STU s 
prihliadnutím na špecifiká ich postavenia v súlade s 
Ústavou SR, so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, so Štatútom STU v 
Bratislave a ďalšími právnymi predpismi a internými 
predpismi STU, ktoré majú vzťah ku štúdiu na STU.

FSEIS na STU 
študenti



Vnútorný predpis

Štatút Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Dátum: 01. 02. 2023

Článok 19

Etická komisia STU

FSEIS na STU



1) Etická komisia STU je orgán STU zriadený za účelom kontroly dodržiavania 
Etického kódexu zamestnancov STU a Etického kódexu študentov STU.

2) Etický kódex zamestnancov STU a Etický kódex študentov STU sú upravené 
vnútorným predpisom STU .

3) Do pôsobnosti Etickej komisie STU patrí prerokovávanie a posudzovanie 
podnetov týkajúcich sa porušenia Etického kódexu zamestnancov STU 
zamestnancami STU a Etického kódexu študentov STU študentami STU a 
posudzovanie a schvaľovanie súladu vedeckej a výskumnej činnosti s Etickým 
kódexom STU.

4) Etická komisia STU je oprávnená rozhodnúť, či bol porušený Etický kódex 
zamestnancov STU alebo Etický kódex študentov STU a navrhnúť primerané 
opatrenia.

5) Členov Etickej komisie STU vymenúva a odvoláva rektor. Každá fakulta STU a 
súčasť STU, ktorá zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie a nie je fakultou, je v 
Etickej komisii STU zastúpená jedným členom. Ďalšími členmi Etickej komisie STU 
sú jeden zástupca študentskej časti akademickej obce STU, najmenej jeden člen s 
právnickým vzdelaním a najmenej jeden člen so vzdelaním a praxou v oblasti 
etiky.

6) Podrobnosti o zložení a činnosti Etickej komisie STU upravuje smernica rektora.

FSEIS na STU



Návrh smernice rektora 

Etický kódex zamestnancov STU v Bratislave

Čl. 1 Úvodné ustanovenia

Čl. 2 Etické normy správania sa zamestnancov STU

Čl. 3 Porušenie noriem správania

Čl. 4 Etická komisia STU

Čl. 5 Záverečné ustanovenia

(vďaka za spoluprácu pani S. Ftáčnikovej)

FSEIS na STU
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