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Štatút Etickej komisie  

pri Obchodnej akadémii Imricha Karvaša Bratislava 

 

 

I. Úvodné ustanovenia 

1. Etická komisia sa zriaďuje pri Obchodnej akadémii Imricha Karvaša Bratislava (ďalej len „Komisia“). 

Je nezávislým kontrolným orgánom pedagogických zamestnancov Obchodnej akadémie Imricha 

Karvaša Bratislava  v oblasti akéhokoľvek konfliktu alebo podozrenia z konfliktu, dodržiavania 

princípov etiky v súvislosti s Etickým kódexom učiteľa Obchodnej akadémie Imricha Karvaša 

Bratislava (ďalej len „Kódex“), ktorý je účinný odo dňa 01.10.2014.. 

2. Komisia pri svojej činnosti prísne rešpektuje platný právny poriadok SR, vrátane medzinárodných 

zmlúv, a to najmä Listiny základných práv a slobôd, s cieľom, aby boli rešpektované všetky práva 

a slobody pedagogických zamestnancov, ale súčasne aj dodržiavané všetky povinnosti 

pedagogických zamestnancov. 

3. Sídlom Komisie je Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava, Hrobákova 11, 851 02 

Bratislava. 

 

 

II. Predmet činnosti 

1. Komisia vykonáva kontrolu nad dodržiavaním Kódexu pedagogickými zamestnancami podľa článku 

1,2, 3 a 4 Kódexu, a to najmä tým, že posudzuje konanie pedagogických zamestnancov pri uplatnení 

subjektívnej zodpovednosti za ich konanie. 

2. Komisia kvalifikuje konania, ktoré sú v konflikte s Kódexom na základe vlastného zistenia 

skutočnosti alebo na základe podnetu zo strany pedagogických (článok 4 Kódexu), nepedagogických 

zamestnancov školy (článok 4 Kódexu), zo strany rodičov (článok 3 Kódexu) alebo žiakov (článok 2 

Kódexu). 

3. Komisia prijíma  podnety, ktoré sa týkajú zneváženia, zosmiešnenia alebo hanobenia  osoby 

pedagogického alebo nepedagogického zamestnanca na pôde školy alebo mimo nej v prípadoch, že 

pôvodcom takého konania je žiak alebo rodič žiaka. 

4. Komisia prijíma výlučne písomné podnety, a to v tlačenej alebo elektronickej forme. V tlačenej alebo 

elektronickej forme na podnety aj odpovedá. 

5. Komisia navrhuje riaditeľke školy opatrenia a konkrétne formy riešenia v prípade zistenia porušenia 

Kódexu. Tieto návrhy majú formu Uznesenia, ktoré je výsledkom väčšinového hlasovania členov 

Komisie. 
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III. Vznik a zánik členstva v Etickej komisii 

1. Komisia pozostáva z 3 členov, ktorých v hlasovaní per rollam majú právo voliť všetci pedagogickí 

pracovníci. Za člena Komisie môže byť zvolený ktorýkoľvek pedagogický pracovník. Podmienkou je 

získanie najvyššieho počtu hlasov hlasujúcich. Podmienkou vzniku členstva je súhlas kandidáta 

s prijatou funkciou. 

2. Členov komisie menuje riaditeľka školy na základe hlasovania per rollam po oboznámení 

o výsledkoch hlasovania na pedagogickej rade školy. 

3. K hlasovaniu o vzniku členstva dochádza vždy vtedy, keď z akéhokoľvek dôvodu klesne počet 

členov,  a ten je menší ako 3. 

4. Funkčné obdobie člena trvá 5 (päť) rokov. Komisia má 3 (troch) členov, ktorí si spomedzi seba 

zvolia predsedu Komisie. Po skončení funkčného obdobia môže byť zvolený ten istý člen Komisie 

opätovne. 

5. K zániku členstva v Komisii dochádza 

a) keď člen Komisie ukončí pracovný pomer s Obchodnou akadémiou Imrich Karvaša, 

b) vzdaním sa členstva na vlastnú žiadosť člena, 

c) ak je člen práceneschopný po dobu 6 mesiacov súvisle, 

d) smrťou člena, 

e) uplynutím funkčného obdobia, 

f) odvolaním člena v hlasovaní per rollam nadpolovičnou väčšinou všetkých pedagogických 

pracovníkov  

 

IV. Orgány Etickej komisie 

1. Orgánmi Komisie sú  

a) zasadnutie Komisie 

b) predseda Komisie 

2. Zasadnutie Komisie zvoláva predseda Komisie. Komisia si na svojom prvom zasadnutí zvolí 

spomedzi seba predsedu Komisie. 

3. Komisia je uznášania schopná pri účasti najmenej dvoch členov Komisie. 

4. Konanie pred Komisiou je neverejné. Zúčastňujú sa ho členovia Komisie a pozvaní, ktorí sa vedia 

vyjadriť k prejednávanej veci. Výsledkom rokovania Komisie je uznesenie. 

5. Hlasovanie v Komisii a zápisnice z rokovaní sú dôverné. S hlasovaním jednotlivých členov Komisie 

sa nikto neoboznamuje. Do zápisnice z rokovania Komisie môže nahliadnuť pedagogický pracovník, 

ktorého sa rokovanie týka. 

6. Konanie o podnete je ukončené formou uznesenia. Obsahom uznesenia je riešenie podnetu alebo 

v odôvodnených prípadoch návrh na riešenie, ktoré je v kompetencii riaditeľky školy. 
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V. Práva a povinnosti členov Etickej komisie 

1.Členstvo v Komisii je nezastupiteľné a čestné. Členom Komisie nevznikajú z členstva žiadne 

finančné nároky. 

2. Členovia Komisie majú povinnosť 

a) v každom konaní dodržiavať zásady obsiahnuté v Kódexe s cieľom zistiť skutkovú podstatu 

pravdivo, objektívne a riešiť vzniknutý konflikt v súlade s Kódexom, prípadne zamietnuť podnet ako 

neopodstatnený, 

a) konať v prípade každého podnetu zaslaného v tlačenej alebo elektronickej forme, 

b) konať v prípade zistenia konfliktu s Kódexom v rámci vlastnej kontrolnej činnosti, 

c) konať samostatne, rozhodovať sa podľa svojho vedomia v čase konania o podnete a svedomia, 

d) zasielať uznesenia, ktoré obsahujú návrhy riešení, riaditeľke školy, 

e)dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v rámci konania o podnete, 

 f) zúčastňovať  sa zasadnutí Komisie 

3. Členovia Komisie majú právo 

a) používať priestory a technické zariadenie školy na svoje rokovanie a pri svojom rozhodovaní, 

b) vyžadovať súčinnosť pedagogických pracovníkov pri riešení podnetov, 

c) v odôvodnených prípadoch vyžadovať od pedagogických pracovníkov, ktorí sa akýmkoľvek 

spôsobom zúčastnia na konaní o  podnete, mlčanlivosť podľa §3 ods.1 pís e zákona č.136/2014 Z.z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

d) nahliadať do zápisníc z pedagogických rád, predmetových komisií a triednych aktívov, 

e) požadovať od riaditeľky školy, aby vyvodila dôsledky pri jednoznačných porušeniach pravidiel 

Kódexu, 

f) navrhovať zmeny a doplnky Kódexu 

VI. Záverečné ustanovenia 

1. Tento Štatút bol prerokovaný a schválený na prvom zasadnutí Komisie dňa 05.12.2014. a týmto 

dňom nadobúda platnosť.  

2.Tento Štatút nadobúda účinnosť dňa 05.12.2014. 

3. Dodatky alebo zmeny tohto Štatútu môžu byť vykonané len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú číslované od čísla „dodatok č. 1“. 

4. Štatút Komisie je verejný. V tlačenej podobe je prístupný v kancelárii školy. V elektronickej podobe 

sa nachádza na záložke www.oaikba.sk. 

 

 

v Bratislave dňa 05.12.2014      JUDr. Gabriela Liptáková 

predseda Etickej komisie pri OAIK BA 

Tento štatút bol podpísaný predsedom Etickej komisie. 

http://www.oaikba.sk/
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