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PRAVIDLÁ AKADEMICKEJ ETIKY VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU  
 

 
Zámer: 
 
Definovať pravidlá akademickej etiky pre Vysokú školu manažmentu a ustanoviť process pre 
riešenie prípadov porušenia týchto pravidiel.  
 

Stratégia: 

 
Nečestnosť bráni štúdiu a narušuje akademickú integritu vysokej školy. Pravidlá 
akademickej etiky vytvárajú prostredie, v ktorom podvázdanie a klamanie nemá miesto. 
Očakáva sa, že študenti porozumejú a stotožnia sa so štandartmi akademickej etiky vo 
všetkých aspektoch štúdia.   
 
 
Formulácia: 
 
Vysoká škola manažmentu uplatňuje princíp "nulovej tolerancie" voči záležitostiam týkajúcim 
sa previnenia voči pravidlám akademickej etiky. Väčšina foriem previnení sa v podstate 
neodlišuje od klamania a krádeže. Priestupky voči akademickej etike zahŕňajú, ale 
neobmedzujú sa, na tieto situácie: 
 

Podvádzanie: 

• Používanie nedovolených materiálov ako sú knihy alebo poznámky pre zodpovedanie 
otázok na skúškach a testoch. 

• Opisovanie úloh, písomných prác, odpovedí pri skúškach a testoch alebo iných 
informácií a dát od ostatných študentov alebo iných autorov 

• Napomáhanie alebo umožnenie podvádzania niekomu inému 

Plagiátorstvo: 

• Vydávanie práce iného autora za vlastnú. 

• Parafrázovanie myšlienok z práce inej osoby bez použitia správnej citácie 

• Neoznačenie priameho citátu správnou citáciou 

• Doslovné kopírovanie, použitie vybraných fráz z práce niekoho iného alebo preberanie 
informácií, dát, príkladov, myšlienok, slov alebo teórií bez použitia citácie a označenia 
zdroja.  

[Poznámka: Informácie o tom, ako správne postupovať pri dokumentácii použitých zdrojov sú 
uvedené v príručke Akademická príručka na tvorbu odborných textov od J. Palenčárová a P. 
Kročitý, (2012) dostupné na http://www.vsm.sk/svk/studenti/akademicka-etika/pravidla-
postupy/] 
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Ďalšie formy porušovania akademickej etiky: 

• Manipulovanie a falšovanie výsledkov skúšok, testov, alebo dát a informácií z výzkumov  

• Preberanie a kopírovanie dizajnu, obrázkov, schém alebo celých internetových stránok 
bez náležitého uvedenia zdroja a autora 

• Predloženie práce, alebo časti práce, ktorá bola vypracovaná na inom, alebo tom istom 
predmete, bez predchádzajúceho súhlasu vyučujúceho a štandartného odkazu na pôvodnú 
prácu 

• Manipulovanie a falšovanie informácií za účelom ziskania výhod 

• Spolupráca s inou osobou alebo osobami na skúškach, testoch, úlohách, projektoch, 
výskumných prácach a iných zadaniach bez predchádzajúceho súhlasu vyučujúceho. 

• Predávanie alebo poskytovanie seminárnych a iných prác, úloh a ďalších zadaní iným 
osobám pre účel plagiátorstva  

• Podplácanie alebo pokus o podplácanie vyučujúceho. 

 

Člen pedagogického zboru, ktorý má podozrenie, že študent porušil pravidlá akademickej 
etiky VŠM, prekonzultuje takýto prípad s predsedom komisie pre akademickú etiku predtým, 
ako oficiálne predloží prípad komisii. Ak z konzultácie vyplýva, že je podozrenie odôvodnené, 
člen pedagogického zboru predloží komisii formulár obvinenia z porušenia pravidiel 
akademickej etiky spolu s ďalšou podpornou dokumentáciou. Člen pedagogického zboru 
predkladajúci prípad takisto zabezpečí prostredníctvom študijného oddelenia zápis “K” 
známky (táto známka znamená že študent podstúpi disciplinárne konanie) do študentovho 
záznamu. Detaily procedurálneho postupu pri porušení pravidiel sú bližšie špecifikované na 
stránke http://www.vsm.sk/svk/ucitelsky-zbor/akademicka-etika/.  Člen pedagogického zboru 
umožní študentovi ďalej pokračovať v štúdiu daného kurzu, pokiaľ vyučujúci spolu s dekanom 
alebo rektorom nerozhodnú, že správanie daného študenta je nevhodné a rušivé. Obvinený 
študent má právo predniesť svoju obhajobu v deň šetrenia pred komisiou osobne (žiadny 
zástupcovia nebudú akceptovaní) alebo písomne. V prípade, že komisia zistí, že študent 
porušil pravidlá akademickej etiky, bude tento potrestaný nasledovnými sankciami: 

 
 

• Prvé porušenie pravidiel: udelenie známky 0.0 z daného predmetu 
 

• Druhé porušenie pravidiel: udelenie známky 0.0 z daného predmetu a dočasné vylúčenie 
na obdobie jednoho alebo viac trimestrov zo štúdia na VŠM 

 
• Tretie porušenie pravidiel: udelenie známky 0.0 z daného predmetu a bezpodmienečné 

vylúčenie zo štúdia na VŠM. 
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Komisia má právo rozhodnúť sa pre menej prísne sankcie na základe zvláštnych okolností alebo 
predložených dôkazov. 
 
 
Študent bude oboznámený s rozhodnutím komisie písomne. Ak bolo obvinenie predložené 
vyučujúcim, bude tento takisto oboznámený s rozhodnutím komisie písomne. 
  
 
Právo študenta na odvolanie 
 
Študent má právo odvolať sa voči rozhodnutiu komisie písomne do 10 dní od doručenia 
rozhodnutia k rektorovi VŠM, ktorého rozhodnutie je konečné. Takéto odvolanie bude 
posudzované len na základe možného pochybenia komisie v procedurálnom postupe alebo 
predloženia nových faktov.   
 
 
 


