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                                                                  Preambula 

 

Etický kódex študenta Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

(ďalej len „Etický kódex“ a  „UVLF“) upravuje základné pravidlá správania sa študenta, ktoré 

je povinný dodržiavať z hľadiska etiky spoločenského styku so študentmi, vysokoškolskými 

učiteľmi a inými fyzickými a právnickými osobami. Cieľom etického kódexu je prispieť 

k tomu, aby študenti UVLF boli dôstojnými reprezentantmi UVLF.   

 

                                                                       Čl. I 

Všeobecné zásady etického správania sa študenta UVLF 

 

1. Etický kódex študenta UVLF je záväzný pre všetkých študentov UVLF. 

2. Študent UVLF je hrdý na svoju príslušnosť k UVLF, je voči nej lojálny a má k nej kladný 

postoj. 

3. Študent UVLF pri uplatňovaní etického kódexu v plnom rozsahu uplatňuje svoje práva 

a rešpektuje svoje povinnosti upravené zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Štatútom UVLF 

v Košiciach a ďalšími právnymi predpismi a vnútornými predpismi UVLF, ktoré majú 

vzťah ku štúdiu na UVLF. 

4. Správanie sa študenta UVLF je založené na princípe ľudskosti, slobody, demokracie, 

spravodlivosti, korektnosti, čestnosti a dodržiavaní slušného správania sa. 

5. Študent UVLF je povinný riadiť sa všeobecne uznávanými zásadami a pravidlami 

spoločenského správania. 

6. Študent UVLF nepodporuje a netoleruje prejavy diskriminácie podľa veku, rasy, pohlavia, 

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

majetkových pomerov. 

7. Študent UVLF dosahuje svoje študijné výsledky vždy len poctivým spôsobom, 

nepodvádza a nepoužíva nečestné postupy, nedopúšťa sa plagiátorstva a cudziu prácu 

nevydáva za svoju. 

8. Študent UVLF slobodne vyjadruje svoje odborné názory, ctí slobodu slova a kritického 

myslenia, slobodnú výmenu názorov a informácií. 

9. Študent UVLF je povinný počas štúdia pri  manipulácii so zvieratami dodržiavať príslušné 

právne predpisy,  vnútorné predpisy UVLF a pokyny zamestnancov UVLF. 

10. Študent UVLF sa správa tak, že chráni majetok UVLF pred zničením, poškodením 

a nezneužíva ho na súkromné účely. 

11. Študent UVLF sa oblieka slušne, v zhode s dobrými mravmi a adekvátne k jednotlivým 

podujatiam,  konaných pod záštitou UVLF. 

12. Študent UVLF odmieta akékoľvek formy korupcie. 

13. Študent má rovnaké práva a slobody garantované Ústavou Slovenskej republiky tak, ako 

ostatní členovia spoločnosti. Má nárok na rešpektovanie a ochranu svojich morálnych a 

občianskych práv. Študent rešpektuje rovnaké práva a slobody iných. 
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Čl. II 

Etická komisia 

1. Prípady porušenia Etického kódexu prerokúva Etická komisia UVLF. Žiadosť 

o posúdenie porušenia tohto kódexu sa podáva rektorovi UVLF. 

2. Etická komisia UVLF je poradný orgán rektora. 

3. Etickú komisiu menuje rektor UVLF pre každý prípad individuálne (ad hoc). Počet členov 

komisie musí byť nepárny. 

4. Etická komisia UVLF je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej 

členov. Zápisnicu o prerokovaní predloží predseda etickej komisie rektorovi  v lehote do 

30 dní odo dňa doručenia žiadosti o posúdenie porušenia Etického kódexu. 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

Etický kódex študenta Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v  Košiciach 

nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania. 

 

V Košiciach dňa 15.8.2017 

 

 

 

 

      

      Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 

              rektorka                                                                             


