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AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU 

V BRATISLAVE

 Štátna vysoká škola univerzitného typu, zabezpečujúca vzdelávanie a výchovu
najmä príslušníkov Policajného zboru a ďalších bezpečnostných služieb,

 bola zriadená zákonným opatrením Predsedníctva Národnej rady SR č. 370 z roku
1992.

 Právne postavenie Akadémie PZ vychádza zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

 Poslaním Akadémie PZ je pripravovať vysokoškolsky kvalifikovaných
a profesionálne zdatných odborníkov pre útvary Policajného zboru, odborné
pracoviská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ďalších štátnych
a neštátnych bezpečnostných služieb; zabezpečovať ďalšie vzdelávanie, rozvíjať
vedecké poznanie vo vedných a študijných odboroch, uskutočňovať vedeckú
výchovu formou doktorandského štúdia, rigorózne, habilitačné a inauguračné
konanie.



MINULOSŤ

 ETICKÝ KÓDEX PRÍSLUŠNÍKA PZ

 ETICKÝ KÓDEX ŠTUDENTA

 ETICKÝ KÓDEX ZAMESTNANCA

 Disciplinárna komisia



ETIKA – SÚČASNOSŤ

 Etický kódex zamestnanca Akadémie PZ v Bratislave

 Etický kódex študenta Akadémie PZ v Bratislave

 Etický kódex Príslušníka Policajného zboru

 Štatút Etickej komisie Akadémie PZ v Bratislave 

 Zloženie Etickej komisie Akadémie PZ v Bratislave 

 Správa Etickej komisie Akadémie PZ v Bratislave za rok 

2022 



ETICKÝ KÓDEX ZAMESTNANCA

 rešpektovaní a dodržiavaní princípov demokracie, právneho štátu 
a nástrojov preventívnej protikorupčnej politiky;

 čestné a zodpovedné plnenie povinností; 

 nezávislosť, nestrannosť a sloboda rozhodovania rešpektujúc 
záujmy ostatných kolegov i študentov v súlade so všeobecnými 
právnymi a etickými normami; 

 vytváranie atmosféry vysokej pracovnej a spoločenskej morálky   
na pracovisku; 

 formovanie zodpovedajúcich medziľudských vzťahov ;

 úcta, rešpekt a dôstojnosť ;

 zásada korektnosti a pravidlá právnej ochrany autorského práva   
a duševného vlastníctva; 

 princíp lojality, spravodlivosti a slušného správania.



ETICKÝ KÓDEX ZAMESTNANCA

 Vymedzenie základných pojmov a foriem neetického 

správania.

 Etické zásady (vedenia, vzdelávacej činnosti, tvorivej 

činnosti, vedeckovýskumnej činnosti, granty 

a žiadosti).

 Etická zodpovednosť.



ETICKÝ KÓDEX ŠTUDENTA

 Etické zásady študenta.

 Vymedzenie základných pojmov.

 Formy neetického správania.



ŠTATÚT EK

 Zloženie, organizácia a činnosť EK.

 Podnety – podávania, posúdenie, prerokovanie.

 Posudzovanie projektov.

 EK – stabilná.



ODPORÚČANIA – ODHAĽOVANIE 

A PREŠETROVANIE PORUŠENIA ETICKÝCH 

PRAVIDIEL VÝSKUMU

 V etickom kódexe vymedzuje všetky základné spôsoby neetického
a nečestného správania subjektu.

 Štatút EK rieši otázky konfliktu záujmov, hlasovania per rollam, prizvania
odborníkov, zachovávania mlčanlivosti, neverejnosti konania, spracovanie
výročnej správy o činnosti Rade kvality a na webovej stránke.

 Písomný podnet je adresovaný predsedovi EK s popisom porušenia etického
kódexu, zdôvodnenia, pričom oznamovateľ je povinný uviesť svoje
identifikačné údaje aj s podpisom.

 Prerokovanie anonymných podnetov posúdi etická komisia.

 V rámci prešetrovania podania sú v štatúte uvedené možné dôkazy, ktoré
možno využiť pri prerokovaní podnetu, vyjadrenie sa k podnetu dotknutou
osobu.

 Písomné stanovisko etickej komisie sa zasiela rektorke, oznamovateľovi
a dotknutým subjektom. Taktiež sa predvída s možnosťou podania opravného
prostriedku vo forme námietky v lehote do 15 kalendárnych dní od doručenia
rozhodnutia



ĎALŠIE AMBÍCIE

 Prednáška spojená s diskusiou k otázkam vedeckej integrity      
pre mladých vedeckých pracovníkov

 Diseminácia etických zásad a kódexov akademickej obci



ĎAKUJEME 

ZA POZORNOSŤ
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