
 
  

  
Garant: Útvar rektora      V Košiciach 23.05.2016  
        Č.j. 1565/2016 

 
Dodatok č. 1 

k ETICKÉMU KÓDEXU 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

 

V zmysle ust. § 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto  

 
v y d á v a m 

 
nasledovný Dodatok č. 1 k Etickému kódexu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
č.j. 2285/2009.     
 

1. Predmet dodatku 
 

 Čl. VII. vrátane nadpisu znie: 
 

VII.  Komisie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika na prerokovávanie porušenia princípov 
alebo pravidiel kódexu a na prešetrenie podozrení  z porušenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov UPJŠ v Košiciach 
 

 

1) Na prerokovávanie prípadov porušenia princípov alebo pravidiel tohto Etického kódexu a 
na prešetrenie podozrení z porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a 
vnútorných predpisov UPJŠ v Košiciach rektor ako svoje poradné orgány ustanoví: 
a) Etickú komisiu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „Etická 

komisia“),  
b) komisiu ad hoc podľa ust. čl. 15 ods. 6 Štatútu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach (ďalej len „komisia ad hoc“). 
  

2) Predsedu a členov Etickej  komisia i komisie ad hoc vymenúva rektor UPJŠ. 

3) Etická komisia je stálym poradným orgánom rektora UPJŠ.  
 

4) Rokovanie Etickej komisie sa riadi Rokovacím poriadkom, ktorý na návrh jej predsedu 
schvaľuje rektor UPJŠ. 

 

5) Etická komisia rozhodne najneskôr do šiestich týždňov odo dňa, keď jej bol prípad 
predložený, či došlo k porušeniu všeobecne uznávaných zásad, resp. zásad a pravidiel 
Etického kódexu. V zložitých prípadoch rektor UPJŠ môže na žiadosť predsedu Etickej 
komisie lehotu predĺžiť a stanoviť konečný termín.      

 

6) Komisia ad hoc je komisia, ktorú vymenuje rektor UPJŠ pre konkrétny prípad porušenia 
princípov alebo pravidiel tohto Etického kódexu alebo  porušenia všeobecne záväzných 
právnych predpisov a vnútorných predpisov UPJŠ v Košiciach. 



 

7) V prípade vymenovania komisie ad hoc pre konkrétny prípad, prináleží 
prešetrenie porušenia princípov alebo pravidiel tohto Etického kódexu alebo prešetrenie 
porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov UPJŠ v 
Košiciach v danom prípade výlučne do kompetencie tejto  komisie ad hoc, pokiaľ rektor 
neustanoví inak. 

 

8) Komisia ad hoc sa pri svojej činnosti riadi týmto Etickým kódexom, právnymi predpismi 
SR a vnútornými predpismi UPJŠ v Košiciach. Pre zistenie opodstatnenosti porušenia 
tohto Etického kódexu alebo podozrení z porušenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov alebo vnútorných predpisov UPJŠ je komisia oprávnená vyžiadať si od súčastí 
UPJŠ akúkoľvek potrebnú dokumentáciu, vrátane pracovno-právnej dokumentácie. 
Zamestnanci UPJŠ a jej súčastí sú povinní poskytnúť komisii ad hoc potrebnú súčinnosť. 

 
 

2. Záverečné ustanovenia 
 

1. Ostatné ustanovenia Etického kódexu zostávajú nezmenené. 
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu rektorom UPJŠ. 

 
 
 

 
 
 
 
             prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  

rektor UPJŠ v Košiciach    
 
 
 
 
 
 
 
 


