
 

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA 
   Trieda SNP 104, 040 11 Košice 

    

 

Etický kódex pedagogického a odborného  zamestnanca 

(Pravidlá správania sa pedagogických a odborných zamestnancov )  

Tento etický kódex je záväznou normou správania sa pedagogických ( učitelia, tréneri, 

vychovávatelia) a odborných zamestnancov (školská psychologička) Strednej športovej školy 

na Triede SNP 104 v Košiciach. Predstavuje  súhrn pravidiel, ktoré sú uvedení zamestnanci 

školy povinní dodržiavať  z hľadiska etiky spoločenského styku so žiakmi, ich zákonnými 

zástupcami,  občanmi, právnickými osobami a ostatnými zamestnancami školy. Ochrana hodnôt 

zakotvených v etickom kódexe je v našom spoločnom záujme, ktorým je posilniť dôveru 

verejnosti v otvorený a transparentný výkon verejnej správy. Je preto nevyhnutné, aby sa 

dotknutí zamestnanci oboznámili s jeho obsahom a rozsahom. 

 

Článok I. 

Všeobecné zásady 

1. Pedagogický a odborný zamestnanec (ďalej len „zamestnanec“) je pri výkone svojich 

pracovných povinností ( ďalej len „povinností“) povinný zachovávať vernosť Slovenskej 

republike, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, rezortné 

predpisy a nariadenia, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a interné predpisy, s 

osobitným dôrazom na tie, ktoré sa týkajú výchovno-vzdelávacieho procesu a   ustanovení 

tohto kódexu.   

2. Zamestnanec plní povinnosti vyplývajúce z jeho postavenia osobne, zodpovedne, včas a 

riadne. Je povinný zdržať sa pri ich výkone, ale aj mimo ich priameho výkonu, akéhokoľvek 

správania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť výkonu práce vo verejnom záujme.   

3. Pri plnení povinností koná zamestnanec profesionálne. Rozhoduje na základe riadne 

zisteného skutkového stavu veci, pričom dbá na rovnosť účastníkov a správa sa tak, aby 

nenarúšal dôveru verejnosti v nestrannosť a objektivitu svojho rozhodovania. Svoje 

povinnosti vykonáva na vysokej odbornej úrovni, ktorú si prehlbuje priebežným vzdelávaním.   

4. Zamestnanec koná zdvorilo, čestne, korektne a v súlade so zásadami etiky spoločenského 

styku s vedomím, že jeho konanie obsahom i formou reprezentuje Strednú športovú školu 

v Košiciach. 

5. Zamestnanec nesmie na pracovisku konať tak, aby bolo možné jeho správanie považovať 

za: 

* mobbing (dlhodobé psychické ubližovanie, stresovanie a ponižovanie zamestnanca zo 

strany kolegov) 

* bossing ( psychický teror vedúceho zamestnanca na podriadených) 

* staffing (útoky zamestnancov na vedúceho zamestnanca s cieľom jeho diskreditácie) 

* šikanu 

* iné verbálne alebo fyzické správanie, vytvárajúce nepríjemnú pracovnú klímu.     



Článok II. 

Povinnosti zamestnanca pri výkone jeho povolania 

1.Základnou povinnosťou učiteľa, trénera, vychovávateľa, školského psychológa  je 

profesionálna starostlivosť o vzdelávanie a výchovu žiaka v súlade so zásadami humanizmu, 

ľudskosti, všeobecnej prospešnosti, úcty ku každému jednotlivcovi a životu. 

2. Zamestnanec  sa správa, pracuje a rozhoduje slobodne, nezávisle a zodpovedne. Žiakom 

podáva pravdivé, objektívne poznatky a vedomosti spôsobom, ktorý ich vedie k 

samostatnému uvažovaniu a kritickému mysleniu; rozvíja múdrosť žiakov, ich sebaúctu a 

úctu voči všetkým a všetkému; podporuje zodpovednosť žiaka pri prijímaní rozhodnutí a 

preberaní zodpovednosti za ne.   

3. Povinnosťou zamestnanca je usmerňovanie a objektívne hodnotenie práce žiaka; 

rešpektovanie jeho individuálnych výchovno-vzdelávacích potrieb s ohľadom na jeho osobné 

možnosti a schopnosti; odhaľovanie a rozvíjanie jeho špecifického talentu a nadania; 

podnecovanie jeho iniciatívy, kreativity a samostatnosti.    

4. Zamestnanec svojou prácou prispieva k rozvoju a podpore vzdelávacej politiky štátu a 

profesijnej kultúre; je celoživotným vzorom pre žiaka a pozitívne ovplyvňuje svoje okolie a 

spoločnosť.  

5. Zamestnanec plní svoje poslanie nielen v rámci svojho pracovného času, ale aj v situáciách, 

kedy si to vyžaduje spoločenská a školská prax. Má si byť vždy a všade vedomý svojej 

spoločenskej úlohy a svojho vplyvu na okolie. 

6. Zamestnanec prispieva k vytvoreniu spravodlivého a inkluzívneho školského prostredia 

prostredníctvom okamžitého riešenia náznakov či prejavov extrémizmu, diskriminácie, 

predsudkov a šikanovania; závažné prípady oznámi riaditeľke školy.  

7. Ku zamestnancom školy sa správa slušne a profesionálne, spoluvytvára príjemnú pracovnú 

klímu; rešpektuje kompetencie kolegov a ich právo na odlišný názor.  

8. Zamestnanec chráni a rešpektuje práva žiaka a jeho zákonného zástupcu; zachováva 

mlčanlivosť a chráni pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave a výsledky 

psychologických a iných vyšetrení žiaka. Zverejní ich len na súdny príkaz.   

9. Zamestnanec vytvára v triede, na tréningu a školskom internáte pokojné a bezpečné 

prostredie a tvorivú atmosféru. 

10. Zamestnanec si buduje vzťah so žiakmi založený na vzájomnej úcte, rešpektovaní 

všetkých občianskych práv a povinností vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky a 

Deklarácie práv dieťaťa.   

11. Zamestnanec vychováva a vzdeláva žiakov zdvorilo, trpezlivo, primerane veku a v súlade 

s platnými základnými pedagogickými dokumentmi; rozvíja ich schopnosť budovať si 

nezávislosť v myslení a konaní v súlade s princípmi demokratickej spoločnosti a podporuje 

ich kritické myslenie.   

12. Zamestnanec si plní profesionálne povinnosti voči žiakom spravodlivo, rešpektuje 

osobitosť každého z nich; prihliada na ich špecifické vzdelávacie potreby.  

13. Zamestnanec podporuje rovnosť bez ohľadu na pohlavie, rod, rasu, národný alebo 

sociálny pôvod, vieru a náboženstvo, vzhľad a materinský jazyk žiaka. 

14. Zamestnanec priebežne spolupracuje so zákonnými zástupcami, pravdivo ich informuje o 

výsledkoch výchovnej, tréningovej a vzdelávacej práce; v prípade potreby poskytne žiakovi a 

zákonnému zástupcovi konzultáciu, poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou, 

športovou prípravou a vzdelávaním. 



15. Zamestnanec si uvedomuje dôležitosť spoluúčasti rodičov vo výchovno-vzdelávacom 

procese školy a snaží sa ich doň zapojiť, vzbudiť záujem o prácu a smerovanie školy a 

školského zariadenia v snahe zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre všetkých žiakov školy.  

16. Zamestnanec je povinný požiadať iného zamestnanca o konzultáciu vždy, keď si to 

vyžaduje záujem žiaka a okolnosti. Závery je vhodné dokumentovať písomne. 

17. Zamestnanci vzájomne spolupracujú pri vzdelávaní, športovej príprave a výchove žiaka, 

poskytujú si informácie o dochádzke na vyučovanie a športovú prípravu, uložení výchovných 

opatrení, klasifikácii správania a vyučovacích predmetov.  

18. Zamestnanec sa pri výkone svojho povolania zdrží používania metód a foriem, ktoré majú 

negatívny dopad na výchovu a charakter osobnosti žiaka. 

19. Zamestnanec nepoužíva nedôstojné metódy a formy smerujúce k ponižovaniu žiaka, 

znižovaniu jeho sebavedomia a sebaúcty. 

20. Zamestnanec sa nezúčastňuje podujatí a aktivít, ktoré znižujú jeho spoločenskú vážnosť 

a prestíž a taktiež spoločenskú vážnosť a prestíž pedagogického povolania vôbec. 

 
Článok III. 

Konflikt záujmov 

 

1. Zamestnanec koná vždy vo verejnom záujme a je povinný zdržať sa konania, ktoré by 

mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami zamestnanca, jemu 

blízkych osôb alebo iných fyzických osôb a právnických osôb. Na akýkoľvek skutočný alebo 

možný konflikt záujmov je povinný bezodkladne upozorniť svojho vedúceho zamestnanca.  

2. Zamestnanec sa nezúčastňuje žiadnej činnosti, ktorá by bola v rozpore s riadnym plnením 

jeho povinností a s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi.  

3. Zamestnanec koná politicky neutrálnym spôsobom.   

4. Zamestnanec sa vyhýba činnosti, ktorá by poškodzovala dôveru verejnosti a jeho 

zamestnávateľa v jeho schopnosť plniť svoje povinnosti nestranne.  

5. Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť svojmu zamestnávateľovi skutočný alebo 

možný konflikt záujmov pri výkone jeho práce. 

 

Článok IV. 

Dary a iné výhody 

1. Zamestnanec nevyžaduje ani neprijíma žiadne dary, ani iné výhody, ktoré by mohli mať 

vplyv na jeho rozhodovanie a profesionálny prístup vo veci, alebo ktoré by bolo možné 

považovať za odmenu za prácu, ktorá je jeho povinnosťou.    

2. Zamestnanec nepripustí, aby sa v súvislosti so svojím zamestnaním dostal do postavenia, v 

ktorom by bol zaviazaný odplatiť preukázanú službu, alebo akúkoľvek inú ponúknutú 

výhodu, čím by sa narušila nestrannosť a objektivita jeho konania a rozhodovania.  



3. Zamestnanec za prácu, ktorá je plnením jeho úloh, nevyžaduje od tretích osôb žiadne dary 

či iné výhody. 

4. Akýkoľvek dar alebo službu, ktoré prijme pri výkone svojej práce od tretích osôb je 

povinný oznámiť riaditeľke školy. Tieto dary sú chápané ako dary škole a budú zaevidované 

v Registri darov, ktorý vedie poverená osoba. Uvedené sa nevzťahuje na dary v hodnote do 

50,- EUR.  

 

Článok V. 

Zneužitie postavenia 

1. Zamestnanec počas vykonávania svojho zamestnania ani po jeho skončení nezneužíva 

výhody vyplývajúce z jeho postavenia ani informácie získané pri plnení svojich povinností na 

získanie akéhokoľvek majetkového alebo iného prospechu pre seba, jemu blízke osoby alebo 

iné fyzické a právnické osoby.   

2. Zamestnanec neponúka ani neposkytuje žiadnu výhodu spojenú s jeho postavením.   

3. Zamestnanec nezneužíva svoje postavenie voči iným zamestnancom, najmä vynucovaním 

správania nad rámec ich povinností.   

4. Vedúci zamestnanec nevyžaduje od podriadených zamestnancov plnenie povinností, ktoré 

sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi  

zamestnávateľa, alebo ktoré patria do výlučnej pôsobnosti vedúceho zamestnanca.  

5. Zamestnanec domnievajúci sa, že sa od neho vyžaduje, aby konal spôsobom, ktorý je 

nezákonný, nesprávny alebo neetický, ktorý má za následok zlé hospodárenie, alebo je inak 

nezlučiteľný s týmto kódexom, písomne oznámi túto skutočnosť riaditeľke školy. Ak sa 

domnieva, že odpoveď nie je primeraná, môže záležitosť písomne oznámiť zriaďovateľovi 

školy. 

6. Zamestnanec nezadržiava informácie, ktoré majú byť riadne zverejnené a neposkytuje 

informácie, o ktorých vie, že sú nesprávne alebo zavádzajúce a zachováva mlčanlivosť o 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojich povinností,  pokiaľ nebol tejto 

povinnosti zbavený súdom. Táto povinnosť trvá i po skončení pracovného pomeru.  

7. Zamestnanec nešíri nepravdivé, zavádzajúce či skresľujúce informácie, ktoré by mohli 

u verejnosti poškodiť dobré meno školy a iných zamestnancov. 

 

Článok VI. 

Oznamovacia povinnosť 

1. Oznamovacia povinnosť je nástroj proti korupcii a konfliktu záujmov. Zamestnanec je 

povinný ohlásiť bezodkladne riaditeľke školy členstvo v riadiacich, kontrolných 

a dozorných orgánoch iných právnických osôb. 

2. Zamestnanec je povinný nahlásiť riaditeľke školy a zodpovednej osobe prípady, ktoré 

sú v rozpere s týmto kódexom. 

 



Článok VII. 

Spoločné ustanovenia 

1. Zamestnanec chráni majetok štátu pred poškodením, zničením a zneužitím. Zverené 

prostriedky využíva čo najefektívnejšie v súlade s účelom, na ktorý boli určené a nezneužíva 

ich na dosiahnutie osobného prospechu.   

2. Zamestnanec upozorní vedúceho zamestnanca na porušenie všeobecne záväzných právnych 

predpisov, interných predpisov alebo tohto kódexu iným zamestnancom po tom, ako sa o 

porušení dozvie.   

3. Etický kódex tvorí neoddeliteľnú súčasť „Pracovného poriadku“ školy  a jeho ustanovenia 

sú záväzné pre všetkých pedagogických zamestnancov a odborného zamestnanca.. Konanie v 

rozpore s jednotlivými ustanoveniami je kvalifikované ako porušenie pracovnej disciplíny so 

všetkými dôsledkami v zmysle platných právnych predpisov.  

4. Etický kódex nadobúda platnosť dňom jeho podpisu riaditeľkou školy a účinnosť dňa 

19.9.2019. Zverejnený je na webovej stránke školy. 

   

 

 

 

 

V Košiciach,  dňa 04.09.2019  

   

  

 

 

 

...............................................................                              .........................................................                                                                                                             

   Mgr. Ľubica Svitanová     PaedDr. Tatiana Švecová 

  predsedníčka výboru ZO                                                           riaditeľka školy 

 


