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Čo je akademická integrita? 

Akademická integrita je viac ako definícia alebo dobre nastavené školské pravidlá. Mala by byť 

súčasťou „etickej kultúry“ každej školy, či už základnej školy, alebo univerzity.1 

Školské pravidlá akademickej integrity 

Podvádzanie alebo iné neférové správanie pri skúškach alebo pri odovzdávaní domácich zadaní 

ovplyvňuje akademické výsledky a známku zo správania. 

Každý učiteľ oboznámi študentov so svojimi pravidlami vrátane trestov vyplývajúcich z podvádzania a 

akademickej nečestnosti na hodinách svojho predmetu. 

Akademická integrita je neodlučiteľnou súčasťou IB profilu študenta a IB DP. V praxi to znamená, že 

akademická integrita sa buduje na základoch čestnosti, dôvery, spravodlivosti, úcty a zodpovednosti.2 

Roly a povinnosti pri uplatňovaní pravidiel akademickej integrity 

Povinnosti DP koordinátora a vedenia školy 

 Zabezpečiť, aby sa školské pravidlá akademickej integrity uplatňovali spravodlivo a 

konzistentne. 

 Zabezpečiť, aby mali študenti, rodičia aj učitelia prístup ku školským pravidlám akademickej 

integrity a boli pre nich zrozumiteľné. 

 Nahlásiť porušenie pravidiel vedeniu školy a/alebo IB. 

 Informovať o tom, ako sa porušenie zistilo. 

 Informovať o tom, aké bude mať porušenie dôsledky. 

Pravidlá budú zverejnené na webstránke školy a študenti budú informovaní o pravidlách na 

jednotlivých predmetoch. 

 

Práva a povinnosti študentov 
 Právo byť informovaný o pravidlách akademickej integrity a dôsledkoch ich nedodržania. 

 Právo študenta vysvetliť svoje konanie, ak bol obvinený z porušenia pravidiel. 

 Právo byť informovaný o tom, čo všetko sa považuje za porušenie pravidiel akademickej 

integrity. 

 Povinnosť odovzdať prácu výhradne pod svojím menom. 

 Povinnosť nešíriť vlastnú prácu medzi ostatných študentov. 

                                                             
1 International Baccalaureate Organization. (2019). Academic integrity. 
2 International Baccalaureate Organization. (2014). The IB programme continuum of international education. 

Academic honesty in the IB educational context. 
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 Povinnosť dodržiavať pravidlá o citovaní a uvádzaní zdrojov. 

Povinnosti rodičov 

 Oboznámiť sa s relevantnými pravidlami. 

 Oboznámiť sa s IB pravidlami, procedúrami a pokynmi k predmetom. 

 Oboznámiť sa s definíciou porušenia pravidiel akademickej integrity a dôsledkami takéhoto 

porušenia. 

 Podporovať svoje dieťa pri plánovaní zvládnuteľného zaťaženia. 

 Nahlásiť porušenie pravidiel študentom alebo školou vedeniu školy a/alebo IB. 

 Zdržať sa pomoci (osobne alebo prostredníctvom tretej osoby) svojmu dieťaťu pri 

vypracovávaní školských zadaní.3 

Definícia porušenia pravidiel akademickej integrity 

IB definuje porušenie pravidiel ako úmyselné či neúmyselné správanie, ktorého výsledkom je, že 

študent alebo niekto iný bude nespravodlivo zvýhodnený v jednej alebo viacerých častiach 

hodnotenia.4 

Akademická integrita na SGČ zahŕňa: 

 poctivý výskum a tvorenie autentickej práce, 

 rešpektovanie duševného vlastníctva uvádzaním všetkých použitých zdrojov, 

 vhodné správanie počas testovania a skúšok. 

Príklady porušenia pravidiel akademickej integrity 

 Falšovanie údajov. 

 Odovzdanie cudzej práce. 

 Kopírovanie práce iného študenta. 

 Umožnenie kopírovania vlastnej práce inému študentovi. 

 Neuvádzanie použitých zdrojov. 

 Požiadanie inej osoby o napísanie práce, ktorú študent odovzdá vo svojom mene. 

 Falšovanie záznamov a denníkov z CAS. 

                                                             
3 IBO. (2019). Academic integrity. s. 17-18 
4 Tamže. s. 23 
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Zistenie porušenia pravidiel akademickej integrity 

Ak sa kvalita práce študenta výrazne líši od jeho predchádzajúcej práce, alebo ak je jej úroveň 

podozrivá, učiteľ začne proces zisťovania. 

Škola používa rôzne online nástroje na odhalenie plagiátorstva. 

V prípade podozrenia z porušenia pravidiel dostane študent príležitosť obhájiť svoju prácu a jej tvorbu 

na stretnutí s učiteľom a koordinátorom DP. Na tomto stretnutí sa zistí, či došlo k porušeniu pravidiel 

a či bolo prípadné porušenie úmyselné. 

 

Dôsledky porušenia pravidiel akademickej integrity 

Je nutné, aby študenti chápali negatívne vplyvy opisovania a podvádzania na ich vzdelávanie. 

Medzi ne patrí: 

 znížená dôvera vo vlastné schopnosti; 

 neschopnosť samostatne pracovať a riešiť problémy; 

 neporozumenie študijnému materiálu; 

 zlyhanie v podmienkach skúšok (bez možnosti prístupu k iným zdrojom informácií); 

 prehnané spoliehanie sa na pomoc kamarátov pri tvorení odpovedí; 

 sklamanie rodičov a učiteľov v prípade, ak sú študenti prichytení pri podvádzaní; 

 klamanie sebe samému; 

 spomalenie akademického rastu. 

Sankcie 

Na ŠGČ bude každé porušenie pravidiel akademickej integrity potrestané nasledovne: 

Dôsledky porušenia pravidiel akademickej integrity – príklady 

Porušenie 1. prípad 2. (opakovaný) prípad 

Klamanie pedagogickým alebo 
nepedagogickým 
zamestnancom školy. 

Záznam a prešetrenie, 
stretnutie so študentom, 
rodičom a zamestnancom 
školy. Poradenstvo. 

2. – študent je podmienečne 
vylúčený zo školy, 
3. – odporúčané vylúčenie. 

Podvádzanie na testoch 
a skúškach. 

Zhromaždenie príslušných 
záznamov učiteľmi a ich 
odovzdanie vedeniu školy; 
automatické ohodnotenie 
nulovým počtom bodov bez 
možnosti nápravy; rodičia sú 
informovaní. 

2. – študent je podmienečne 
vylúčený zo školy, 
3. – odporúčané vylúčenie. 

Falšovanie podpisov. Záznam a prešetrenie, 
stretnutie so študentom, 

2. – študent je podmienečne 
vylúčený zo školy, 
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rodičom a zamestnancom 
školy. Poradenstvo. 

3. – odporúčané vylúčenie. 

Plagiátorstvo (kopírovanie 
vypracovania zadaní od 
spolužiakov). 

Záznam a prešetrenie, 
stretnutie so študentom, 
rodičom a zamestnancom 
školy. Poradenstvo. 

2. – študent je podmienečne 
vylúčený zo školy, 
3. – odporúčané vylúčenie. 

Odovzdanie práce, ktorá nie je 
vlastným dielom študenta. 

Zhromaždenie príslušných 
záznamov učiteľmi a ich 
odovzdanie vedeniu školy; 
automatické ohodnotenie 
nulovým počtom bodov bez 
možnosti nápravy; rodičia sú 
informovaní. 

2. – študent je podmienečne 
vylúčený zo školy, 
3. – odporúčané vylúčenie. 

Komunikácia s IBO 

 Ak má predmetový vyučujúci pri externom hodnotení podozrenie z akéhokoľvek porušenia 

pravidiel, práca nebude prijatá na zaslanie hodnotiteľom IB. 

 Ak sa porušenie zistí až po zaslaní práce, škola informuje IBO, ktorá bude postupovať podľa 

predpísaných procedúr. 

 Vo všetkých ostatných prípadoch sa budú uplatňovať IB pravidlá akademickej integrity.5 

 

 

Členovia komisie upravujúcej pravidlá akademickej integrity na SGČ (škol. rok 2022/2023):  

1 Svetlana Veselová, DP Koordinátor – vedúca komisie 

2 Katarina Nagy, IB Head of School 

3 Juraj Babic, CAS Koordinátor 

4 Peter  Könyveš, TOK Koordinátor 

5 Simona Latková, EE Koordinátorka 

 

 

 

                                                             
5 IBO. (2019). Academic integrity. s. 25-26. 
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