KÓDEX SPRÁVANIA SA
SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE ŠTUDENTOV MEDICÍNY
vytvorený pre účely Valného zhromaždenia

Slovenská asociácia študentov medicíny, Sasinkova 2626/2, 811 08 Bratislava – Staré mesto.

PREAMBULA
Tento kódex správania bol vytvorený pre účely Valného zhromaždenia a jej členov. Vychádza
z kódexu správania IFMSA.
Cieľom je formulovať zásady správania a:
•
•
•

byť v súlade so zásadami a hodnotami IFMSA.
vytvoriť pohodlné a bezpečné prostredie a atmosféru pre všetkých účastníkov v
každom kultúrnom prostredí.
dosiahnuť najlepšie výsledky na stretnutiach.
PRINCÍPY A HODNOTY

Od každého účastníka sa očakáva prevzatie vlastnej zodpovednosti a konania v súlade s
ústavnými zásadami a hodnotami IFMSA za všetkých okolností. Od všetkých účastníkov sa
očakáva, že sa k sebe budú správať s rešpektom a rozvahou a zároveň podporia toleranciu,
dôstojnosť a rovnosť. Všetci účastníci by mali spolupracovať, oceniť participáciu druhých a tým
docieliť produktívne a inkluzívne stretnutia. Účasť na Valnom zhromaždení by mala byť
zmysluplná, zábavná a mala by prebiehať v bezpečnom prostredí.
Každá forma diskriminácie, vrátane politickej, náboženskej, sociálnej, rasovej, národnej, ale aj
sexuálna diskriminácia alebo diskriminácia na základe zdravotného postihnutia nebude
tolerovaná od žiadneho účastníka stretnutia.
VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ A SPRÁVANIE
Všetci účastníci by sa mali cítiť pohodlne a bezpečne. Preto očakávame, že všetci delegáti,
predstavitelia spolkov a účastníci budú nasledovať a pevne sa držať týchto usmernení:
•
•
•

•
•
•

Buďte úctiví. Zabezpečte, aby sa všetci účastníci mohli vyjadriť; vystupujte
profesionálne, rešpektujte názory a nápady kolegov a delegátov.
Starostlivosť. Myslite na zdravie, bezpečnosť a blaho všetkých účastníkov.
Nehovorte nič zlé. Nezverejňujte osobné fotografie, videá, správy účastníkov na
akomkoľvek fóre (ani on-line), ktoré by mohol poškodiť česť účastníka, organizačný
výbor alebo spolok. Všetky príspevky obsahujúce obťažujúce, hanlivé, vulgárne,
obscénne, urážlivé, nenávistné prvky alebo inak nežiaduci obsah sa odstránia a môžu
viesť k disciplinárnemu konaniu.
Poriadok a čistota. Podporujte recykláciu a vyhýbajte sa zbytočnému plytvaniu,
vyhadzujte odpad a vyčistite miesta vašich stretnutí.
Buďte ekologicky šetrní. Konajte spôsobom šetrným k životnému prostrediu a
kapacitami hostiteľa (napr. recyklačné materiály).
Buďte aktívni. Zapojte sa aktívne do programu Valného zhromaždenia a prispievajte
svojimi názormi. Ste zodpovední za to, aby ste pri tejto príležitosti čo najviac vyťažili.
Ste delegátom Vášho spolku, a preto je dôležité, aby ste uvažovali o tom, ako konať a

•

správať sa zodpovedajúcim spôsobom. Buďte ohľaduplní k ostatným a ubezpečte sa,
že aj oni dokážu byť ohľaduplní ku vám.
Chráňte sa, aby ste chránili ostatných. Aby bolo možné čo najviac využiť zasadnutia a
bohaté medzikultúrne prostredie, je dôležité, aby mal každý účastník dostatok energie.
Buďte si vedomí vašich potrieb (jedlo, spánok ...), aby ste mohli profitovať a prispievať
čo najviac z a do celého stretnutia. Vedúci sedení nie sú povinní energizovať
účastníkov.

Aby podujatie prebiehalo hladko, je tiež potrebné:
•
•
•
•
•
•
•

postupovať podľa pokynov organizačného výboru, vedúcich, personálu hotela alebo
iných autorít,
dodržiavať podmienky stanovené ubytovacím zariadením,
byť ohľaduplný a pozorný voči ostatným hosťom počas denných a večerných aktivít,
nekonať takým spôsobom, ktorý by mohol poškodiť povesť SloMSA alebo IFMSA, iných
zúčastnených organizácií alebo študentov medicíny,
nekonať takým spôsobom, ktorý by mohol poškodiť miesto konania (rozbitie majetku
a pod.),
chodiť načas a vyhýbať sa vyrušovaniu pri príchode na sedenie, ktoré už začalo,
uvedomiť si a rešpektovať kultúrne a osobnostné rozdiely účastníkov.
UŽÍVANIE NÁVYKOVÝCH LÁTOK

Každý účastník by mal podporovať bezpečné správanie v záujme zdravia a blahobytu seba a
iných.
•

•
•
•
•

Fajčenie alebo konzumácia alkoholických nápojov je vo formálnych zasadacích
miestnostiach IFMSA zakázaná. Fajčenie je zakázané vo vnútri všetkých priestorov, kde
sa konajú schôdze valného zhromaždenia, bez ohľadu na fajčiarsku politiku zariadenia.
Fajčenie je povolené iba v na to vyhradených priestoroch.
Alkohol by sa mal užívať s mierou.
Spotreba alkoholu a účasť na spoločenskom programe nemôže mať vplyv na
účastníkovu prítomnosť na podujatiach a stretnutiach.
Všetci účastníci majú mať na mysli a rešpektovať, že existujú účastníci, ktorí nepijú
alkohol, najmä na spoločenských podujatiach.
Užívanie nelegálnych látok (podľa vnútroštátnych zákonov) je zakázané. V prípade
porušenia to bude viesť k vylúčeniu z podujatia a môže vyžadovať zapojenie orgánov
hostiteľských krajín.
ZÁKONY A INÉ OBMEDZENIA

Každý účastník musí rešpektovať a dodržiavať všetky platné národné, federálne, štátne a
miestne zákony. Akékoľvek nelegálne aktivity budú oznámené príslušným orgánom a budú
podliehať príslušným súdnym konaniam.

Nasledujúce konanie alebo správanie je zakázané na všetkých udalostiach SloMSA:
•
•
•
•
•
•
•
•

užívanie ilegálnych drog,
poškodzovanie majetku,
užívanie alkoholu u maloletých (definované miestnymi právnymi predpismi),
násilie alebo hrozba násilia, zastrašovanie alebo obťažovanie ktorejkoľvek strany,
diskriminácia voči akejkoľvek inej osobe, sexuálne obťažovanie, diskriminácia voči
LGBTI komunite a akýkoľvek rasizmus,
konzumácia alkoholu v zasadacích miestnostiach,
fajčenie v každej formálnej aj neformálnej zasadacej miestnosti (vrátane všetkých
sociálnych programov),
kradnutie od ostatných delegátov.
FINANČNÁ ZODPOVEDNOSŤ

Delegáti nesú finančnú zodpovednosť za akékoľvek škody na vybavení a majetku zariadenia,
prostredia miesta konania konferencie, spôsobené ich činnosťou.
PORUŠENIE ZÁKAZU
Porušenie týchto zákazov bude vyvodzovať sankcie, ktoré budú úmerné závažnosti porušenia:
•
•
•
•
•
•
•

Upozornenie organizačného výboru. To može urobiť ktorýkoľvek delegát.
Podanie správu predsedovi LC. To može urobiť ktorýkoľvek delegát.
Upozornenie VV SloMSA. To može urobiť ktorýkoľvek delegát.
Správa miestnym orgánom a polícií. To može urobiť ktorýkoľvek delegát.
Vylúčenie osoby/osôb z udalosti. Táto sankcia musí byť prijatá väčšibou VV SloMSA a
väčšinou predsedov.
Zakázanie účasti na všetkých udalostiach SloMSA. Táto sankcia musí byť prijatá VV
SloMSA a väčšinou predsedov.
V prípade znásilnenia alebo sexuálneho zneužívania bude účastník okamžite vylúčený
zo stretnutia a bude o tom informované miestne orgány.

Vedúci delegácie bude informovaný v prípade zavedenia sankcie. Opakované porušovanie
pravidiel povedie k eskalácií sankcií.
Prajeme všetkým účastníkom čo najlepšie skúsenosti. S úctou Vás prosíme aby ste čo najlepšie
dodržiavali tento kódex správania a pomohli nám dosiahnuť tento cieľ

