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Etický kódex  

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo  
 

Výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len výkonná rada“) 

podľa čl. 9 ods. 1 písm. i) Štatútu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo 

schválila tento Etický kódex Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len 

„Etický kódex“).   

 

1. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) zriadená 

zákonom č. 269/2018 Z. z. vykonáva činnosti externého zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike, čím prispieva k napĺňaniu 

verejného záujmu v oblasti zabezpečovania a zvyšovania kvality vysokých škôl.   

2. Agentúra rešpektuje poslanie a postavenie vysokých škôl v zmysle zákona č. 131/2002 

Z. z. ako vrcholných ustanovizní vzdelávania, nezávislého vedeckého výskumu 

a ďalšej tvorivej činnosti, ako nositeľov kultúry, i kľúčových prvkov sociálneho 

a hospodárskeho rozvoja krajiny v celej šírke rozmanitostí a pestrosti spôsobov 

napĺňania ich poslania, a preto kladie dôraz vo vlastnej činnosti na dodržiavanie 

najvyššej miery etických štandardov a morálnych zásad svojich zamestnancov, členov 

kolektívnych orgánov agentúry, posudzovateľov a členov pracovných skupín výkonnej 

rady agentúry.  

3. Tento Etický kódex stanovuje etické štandardy, morálne zásady a  pravidlá správania 

sa členov kolektívnych orgánov agentúry, posudzovateľov a členov pracovných skupín 

výkonnej rady agentúry a zamestnancov agentúry pri výkone ich činností a v ich 

postojoch pri posudzovaní a rozhodovaní, ktorými agentúra napĺňa svoje poslanie.  

4. Členovia kolektívnych orgánov agentúry, posudzovatelia a členovia pracovných skupín 

výkonnej rady agentúry a zamestnanci, v súlade s týmto Etickým kódexom, vždy 

vykonávajú svoje úlohy čestne, svedomite, s vysokou mierou profesionality a v súlade 

s najvyššími etickými štandardami, morálnymi zásadami a s vedomím, že obhajujú 

verejný záujem zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, obzvlášť:   

a) konajú vždy v záujme agentúry,  

b) dodržiavajú všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy agentúry,  

c) vykonávajú svoju funkciu a pracovné povinnosti osobne, riadne a včas,  

d) zúčastňujú sa zasadnutí kolektívnych orgánov agentúry, ktorých sú členmi alebo 

na ktoré boli prizvaní,  

e) dodržiavajú zásadu rovnakého zaobchádzania, rozhodujú v súlade so zásadou 

legitímnych očakávaní a tak, aby v skutkovo podobných prípadoch nevznikali 

medzi postupmi a rozhodnutiami neodôvodnené rozdiely,  

f) zdržiavajú sa takého konania, ktoré by mohlo ohroziť dôveru v nezávislosť, 

nestrannosť a objektívnosť ich konania a/alebo poškodzovať dobré meno 

agentúry,  



3 
 

g) zachovávajú osobnostnú integritu, 

h) nepodliehajú priamym či nepriamym snahám ovplyvňovať ich prácu bez ohľadu na 

ich zdroj, motívy či príčiny, 

i) nevyužívajú svoju funkciu alebo pracovné postavenie v organizačnej štruktúre na 

svoj osobný a/alebo ekonomický prospech alebo prospech tretích osôb,  

j) nepožadujú ani neprijímajú žiadne dary, výhody a výsady v akejkoľvek forme za 

účelom ovplyvnenia ich rozhodovania a posudzovania,  

k) sú povinní sa zdržať konania, ktoré by mohlo viesť k priamemu či nepriamemu 

konfliktu záujmov, 

l) vo vzťahu k účastníkom konania1 ako aj k iným osobám, s ktorými prichádzajú do 

styku pri výkone ich funkcie/činnosti vystupujú profesionálne, zdvorilo a 

s trpezlivosťou,  

m) odmietajú diskrimináciu na základe rasového alebo etnického pôvodu, národnosti, 

ideológie, náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku, 

pohlavia a sexuálnej orientácie rešpektujúc sociálno-kultúrne odlišnosti,  

n) neposkytujú informácie, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie/činnosti vo 

svoj prospech alebo v prospech iných osôb,  

o) neposkytujú žiadne informácie týkajúce sa názorov a postojov členov kolektívnych 

orgánov agentúry, členov pracovných skupín výkonnej rady agentúry 

a zamestnancov agentúry,  

p) neposkytujú žiadne verejné vyjadrenia vo veciach konaní, ktoré by mohli mať 

podstatnejší vplyv na výsledok prerokúvaných vecí, a tým vo verejnosti či 

akademickej obci vyvolať dojem ich zaujatosti a neobjektívnosti; to sa netýka 

právoplatne skončených konaní. 

5. Tento Etický kódex nadobúda účinnosť 12. júla 2019.  

 

 

                                                           
1 § 21 ods.2 zákona č. 269/2018 Z. z.  


