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SMERNICA DEKANA TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE, PRÁVNICKEJ FAKULTY 

č. 1/2021 

O ETIKE PUBLIKOVANIA A ZAMEDZENÍ PLAGIÁTORSTVA 

 

 

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty podľa zákona č. 131/2002 Z. 

z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon“) na návrh dekanky Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (ďalej len 

„dekan fakulty“) prerokoval a schválil na zasadnutí dňa 24. 6. 2021 túto smernicu ako vnútorný 

predpis Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (ďalej len „fakulta“). 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

(1) Fakulta kladie vysoký dôraz na dodržiavanie pravidiel dodržiavania akademickej etiky 

publikovania, korektného citovania a dodržiavanie autorských a iných práv duševného 

vlastníctva zamestnancami a študentmi fakulty. 

(2) Fakulta odsudzuje akékoľvek prípady akademických podvodov počas štúdia, ako aj pri 

tvorivej, publikačnej a profesijnej činnosti, prípady plagiátorstva, porušenia výskumnej 

integrity a konania v rozpore s etikou publikovania, a v tejto smernici upravuje opatrenia a 

nástroje ich prevencie a riešenia. Etikou publikovania sa pre účely tejto smernice rozumie 

dodržiavanie právnych predpisov, technických noriem, interných predpisov fakulty aj 

zvyklostí, ktoré sa spájajú so zverejňovaním a šírením vedeckých, odborných a iných prác 

zamestnancov, ako aj záverečných a prác a iných výstupov študentov. 

(3) Akademický podvod je nepoctivé a nečestné konanie, ktoré je opakom výskumnej integrity 

a je v rozpore s morálnymi štandardmi. Ide najmä o plagiátorstvo, podvádzanie a 

odpisovanie pri skúškach, fabrikáciu výskumných výsledkov, zaznamenávanie vymyslených 

dát, vynechanie nevhodných faktov a dát, falšovanie výskumu, nečestné praktiky v 

publikovaní výsledkov, nedeklarovanie konfliktu záujmov, zneužitie informácií získaných 

počas posudzovania, fiktívne autorstvo, povrchné a nekvalitné posudzovanie, systematické 

a vedomé publikovanie v časopisoch a vydavateľstvách, v ktorých sú príznaky nečestných 

praktík (časopisy a vydavateľstvá, ktoré sa v akademickej komunite označujú ako 

predátorské). 

(4) Plagiátorstvom sa rozumie najmä 

a) porušovanie autorského práva, porušovanie iných práv duševného vlastníctva, ako aj 

porušenie iných práv tretích osôb (napr. práva na ochranu osobnosti), 

b) také konanie, ktoré nie je porušením podľa písm. a) tohto bodu smernice, ale je 

v rozpore s etikou publikovania, resp. etickými pravidlami korektného citovania (napr. 

prisvojovanie si myšlienok cudzích autorov), 
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c) také konanie, ktoré nie je porušením podľa písm. a) tohto bodu smernice, ale je 

prezentovaním práce tretej osoby s jej súhlasom ako svojej vlastnej práce (napr. 

záverečné práce vypracované na objednávku, privlastňovanie si výsledkov študenta 

vysokoškolským učiteľom alebo vedecko-výskumným pracovníkom a pod.) 

d) také konanie, ktoré nie je porušením podľa písm. a) tohto bodu smernice, pričom sú 

však vlastné, inde alebo skôr zverejnené výstupy študenta alebo zamestnanca fakulty, 

prezentované ako nové, bez odkazu na pôvodný zdroj (tzv. autoplagiátorstvo). 

(5) Plagiátom je výstup alebo výsledok práce študenta alebo zamestnanca, ktorý vykazuje 

znaky plagiátorstva v zmysle bodu (4) tohto článku smernice. 

(6) Fakulta v rámci rozsahu svojej právomoci aktívne vystupuje pri riešení aj potenciálnych 

prípadov akademických podvodov a plagiátorstva, usiluje sa o ich preskúmanie, a v prípade 

potvrdeného akademického podvodu a plagiátorstva prijíma potrebné opatrenia a ukladá 

sankcie. 

(7) Fakulta dôsledne dbá na prevenciu porušovania práv duševného vlastníctva a iných 

prípadov plagiátorstva, a edukuje zamestnancov a študentov o týchto otázkach a o 

dôsledkoch s tým spojených, ako aj o tejto smernici. 

 

 

Článok 2 

Pôsobnosť smernice 
 

(1) Táto smernica sa vzťahuje na študentky a študentov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „študent“), uchádzačky a uchádzačov v rigoróznom konaní na Trnavskej 

univerzite v Trnave, Právnickej fakulte a vysokoškolské učiteľky, vysokoškolských učiteľov, 

vedecko-výskumné pracovníčky a vedecko-výskumných pracovníkov Trnavskej univerzity v 

Trnave, Právnickej fakulty (ďalej len „zamestnanec“). 

 

 

Článok 3 

Študent 
 

(1) Študent je povinný počas celého štúdia konať tak, aby sa nedopustil žiadneho prípadu 

plagiátorstva, akademického podvodu, ani iného konania v rozpore so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, najmä zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vysokoškolský zákon“) a zákonom č. 185/2015 Z. z. 

Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“). 

(2) Študent je najmä povinný zdržať sa takého konania, kedy by vypracoval a/alebo zverejnil za 

účelom splnenia svojich študijných povinností vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k fakulte 

výsledok (najmä záverečnú prácu, esej alebo seminárnu prácu), ktorá by bola plagiátom. 

(3) Ustanovenie bodov (1) a (2) tohto článku smernice sa obdobne vzťahuje aj na uchádzača 

o rigoróznu skúšku vo vzťahu k jeho rigoróznej práci. 

(4) Ustanovenie bodov (1) a (2) tohto článku smernice sa obdobne vzťahuje aj na uchádzača  

o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent vo vzťahu k jeho habilitačnej práci, ako aj 

vo vzťahu k výstupom, ktorými tento uchádzač preukazuje splnenie kritérií na udelenie 
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 vedecko-pedagogického titulu docent a vo vzťahu k výstupom, ktorými uchádzač 

o inauguračné konania preukazuje splnenie kritérií na udelenie vedecko-pedagogického 

titulu profesor. 

 

Článok 4 

Vysokoškolský učiteľ a vedecko-výskumný pracovník 
 

(1) Zamestnanec je povinný konať tak, aby sa pri plnení svojich pracovných povinností voči 

fakulte nedopustil žiadneho prípadu plagiátorstva, akademického podvodu, ani iného 

konania v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 185/2015 

Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. 

(2) Povinnosť podľa bodu (1) tohto článku smernice sa uplatňuje bez ohľadu na druh alebo 

formu výstupu a bez ohľadu na to, či sú tieto výstupy zachytené na hmotnom substráte, t. j. 

aj na ústne podané výsledky a výstupy, najmä prednášky a prezentácie. 

(3) Uvedené sa vzťahuje na všetky výstupy Zamestnanca, ktoré sú alebo môžu byť spájané 

s fakultou ako zamestnávateľom (najmä vo forme afiliácie, medailónika zamestnanca a pod.), 

bez ohľadu na to, či sa na daný výsledok uplatňuje právny režim zamestnaneckého diela 

podľa Autorského zákona. 
 

 

Článok 5 

Ochrana duševného vlastníctva a dodržiavanie etických pravidiel 
 

(1) Študent a zamestnanec je povinný: 

a) zdržať sa akéhokoľvek akademického podvodu, 

b) dodržiavať autorské práva a iné práva duševného vlastníctva a zdržať sa akéhokoľvek 

ich porušenia, 

c) rešpektovať národné, ako aj medzinárodne uznávané publikačné pravidlá, 

d) korektne a správne citovať podľa medzinárodne uznaných pravidiel pre citovanie 

informačných zdrojov, 

e) nepublikovať eticky pochybným spôsobom, 

f) neprivlastňovať si výsledky práce tretích osôb, a to bez ohľadu na to, či k tomu tretia 

osoba dala súhlas, 

g) zdržať sa plagiátorstva počas štúdia, v súvislosti s pedagogickou činnosťou, vo vedecko-

výskumnej činnosti a pri zverejňovaní a publikovaní ich výsledkov. 
 

 

Článok 6 

Aplikácia smernice a sankcie 
 

(1) Prerokovanie prípadov porušenia tejto smernice prebieha štandardným organizačným 

postupom prostredníctvom príslušných nadriadených zamestnancov, Komisie pre 

preskúmavanie oznámení Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty s možnosťou 

predloženia veci v prípade porušenia tejto smernice študentom na posúdenie Disciplinárnej 

komisii a v prípade porušenia tejto smernice zamestnancom na posúdenie Etickej komisii 

Trnavskej univerzity v Trnave. 
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(2) Podnety na preskúmanie prípadov plagiátorstva a/alebo iného porušenia tejto smernice 

možno predložiť Komisii pre preskúmavanie oznámení Trnavskej univerzity v Trnave, 

Právnickej fakulty. Podrobnosti k preskúmavaniu podnetov upravuje usmernenie dekana 

Trnavskej univerzity, Právnickej fakulty č. 1/2021 k ochrane proti akejkoľvek forme 

diskriminácie študentov, uchádzačov a zamestnancov, prejavov intolerancie, nekalým 

praktikám, porušovaniu etických pravidiel a k postupu preskúmavania oznámení na Trnavskej 

univerzite, Právnickej fakulte. 

(3) Prípady porušenia tejto smernice študentom sa môžu považovať za disciplinárny priestupok 

a viesť aj k prekážke získania akademického titulu alebo k rozhodnutiu rektora o neplatnosti 

štátnej skúšky alebo jej súčasti v súlade s § 108f vysokoškolského zákona. Obdobne sa 

situácia posúdi vo vzťahu k uchádzačovi v rigoróznom konaní. 

(4) Prípady porušenia tejto smernice zamestnancom môžu byť posúdené ako porušenie 

povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, prípadne ako neplnenie požiadaviek pre 

riadny výkon práce. S takýmto posúdením môže byť spojené uplatnenie príslušných právnych 

dôsledkov v akademickej, pracovnoprávnej, trestnoprávnej alebo disciplinárnej rovine. 

(5) Fakulta vedie záznam o riešení každého evidovaného prípadu plagiátorstva a/alebo iného 

porušenia tejto smernice, ako aj o prijatých opatreniach a sankciách. 

 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Smernica dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty č. 1/2021 o etike 

publikovania a zamedzení plagiátorstva nadobúda platnosť dňom schválenia v Akademickom 

senáte Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty.  

(2) Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2021. 

 

 

 

 

 

 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.    prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

predsedníčka Akademického senátu                                            dekanka  

Trnavskej univerzity v Trnave,            Trnavskej univerzity v Trnave,     

Právnickej fakulty          Právnickej fakulty 

 

 


