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Kódex správania na stretnutiach SloMSA (ďalej len Kódex správania) bol vytvorený pre účely stretnutí
SloMSA a ich účastníkov. Vychádza z Code of Conduct IFMSA a je dodatkom Etického kódexu SloMSA.
Cieľom je formulovať zásady správania. Od každého účastníka sa v prípade potreby očakáva prevzatie
vlastnej zodpovednosti a konanie v súlade s platnými zákonmi a hodnotami IFMSA za každých okolností.
Všetci účastníci sa k sebe správajú s rešpektom a rozvahou a zároveň aktívne podporujú toleranciu,
dôstojnosť a rovnosť. Všetci účastníci spolu spolupracujú, oceňujú participáciu ostatných a tým docieľujú
produktívne, inkluzívne, zmysluplné a zábavné stretnutia prebiehajúce v bezpečnom prostredí.
Každý člen sa pri získaní členstva zaväzuje dodržiavať Etický kódex SloMSA a účasťou na stretnutiach
SloMSA potvrdzuje, že je dostatočne oboznámený s obsahom Kódexu správania a potvrdzuje jeho dôsledné
dodržiavanie.
Všetci účastníci stretnutia, členovia aj hostia, sa na stretnutiach vďaka adekvátnym podmienkam môžu cítiť
komfortne a bezpečne, a to vďaka dôslednému dodržiavaniu platného Etického kódexu SloMSA a
nasledovných usmernení:
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Buďte úctiví. Zabezpečte, aby sa všetci účastníci stretnutia mohli vyjadriť. Vystupujte profesionálne,
rešpektujte názory a nápady svojich spoluúčastníkov.
Buďte starostliví. Myslite na zdravie, bezpečnosť a blaho všetkých účastníkov. Dávajte pozor na
majetok zariadenia poskytujúceho priestory na stretnutie.
Nerozprávajte hrubo, drzo, urážajúco či sarkasticky.
Rešpektujte súkromie. Nezverejňujte osobné fotografie, videá a správy, ktoré by mohli poškodiť
česť niektorého účastníka, organizačný výbor stretnutia alebo členskú organizáciu, na žiadnom
komunikačnom kanáli. Všetky príspevky obsahujúce obťažujúce, hanlivé, vulgárne, obscénne,
urážlivé, nenávistné prvky alebo iný nežiaduci obsah budú odstránené a môžu viesť k disciplinárnemu
konaniu.
Udržiavajte poriadok a čistotu. Správajte sa ekologicky. Podporujte recykláciu a vyhýbajte sa
zbytočnému plytvaniu. Trieďte a vyhadzujte odpad a tiež po sebe upracte miesta stretnutí. Konajte
spôsobom šetrným k životnému prostrediu a kapacitám hostiteľa.
Buďte aktívni. Aktívne sa zapájajte do programu stretnutí a prispievajte svojimi názormi či nápadmi.
Ste zodpovední za to, aby bolo stretnutie prínosom v našej činnosti.
Chráňte sa, aby ste chránili ostatných.
Buďte produktívni. Nezabúdajte, že základným cieľom stretnutie je prostredie dávajúce základ
zlepšovaniu našej činnosti. Buďte si vedomí svojich potrieb (jedlo a spánok), aby ste mohli prispieť
do diskusie a tiež zo stretnutia sami profitovať.
Buďte spoľahliví. Na jednotlivé body programu sa dostavte včas a priebeh nerušte nevhodným
správaním.
Buďte disciplinovaní. Rešpektujte pokyny organizačného výboru, osôb vedúcich jednotlivé časti
programu, personálu zariadenia a iných autorít.
Zodpovedne reprezentujte. Pamätajte, že ste delegátmi Vašich spolkov a zároveň členmi SloMSA
a IFMSA. Konajte takým spôsobom, aby ste nepoškodili dobré meno SloMSA, IFMSA, ďalších
zúčastnených organizácií, študentov medicíny a študentov vo všeobecnosti.
Rešpektujte odmietnutie. V prípade náklonnosti voči ostatným účastníkom stretnutia vyjadrujte
svoje emócie taktne a buďte si vedomí faktu, že nemusia byť opätované. Nebuďte dotieraví,
nepríjemní, nenarúšajte osobný priestor ostatných účastníkov a pamätajte, že súhlas musí byť
vyjadrený jasne a pri plnom vedomí (nejasné odpovede či neodpovedanie nie sú súhlasom).
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UŽÍVANIE NÁVYKOVÝCH LÁTOK
Každý účastník má podporovať bezpečné správanie v záujme zdravia a pohody seba aj ostatných:
●

●
●
●
●

Fajčenie alebo konzumácia alkoholických nápojov sú vo formálnych zasadacích priestoroch
zakázané. Fajčenie je zakázané vo všetkých interiéroch, kde sa konajú stretnutia, bez ohľadu na
fajčiarsku politiku zariadenia. Fajčenie je okrem toho povolené iba v na to vyhradených priestoroch.
Alkohol sa má užívať s mierou.
Spotreba alkoholu a účasť na spoločenskom programe nemôže mať vplyv na účastníkovu aktivitu na
oficiálnych bodoch programu.
Všetci účastníci sú povinní rešpektovať, že niektorí z nich z vlastného presvedčenia alebo iných
vážnych dôvodov nepijú alkohol.
Užívanie nelegálnych drog je podľa legislatívy SR zakázané. V prípade porušenia bude takéto
konanie viesť k disciplinárnemu konaniu a zapojeniu príslušných orgánov.
ZÁKONY A INÉ OBMEDZENIA

Každý účastník je povinný rešpektovať a dodržiavať všetky platné zákony SR. Akékoľvek nelegálne aktivity
budú oznámené príslušným orgánom a budú predmetom disciplinárneho konania.
FINANČNÁ ZODPOVEDNOSŤ
Účastníci nesú finančnú zodpovednosť za nimi spôsobené škody na majetku zariadenia a poškodenie
prostredia, v ktorom sa uskutočňuje stretnutie.
PORUŠENIE KÓDEXU SPRÁVANIA A ETICKÉHO KÓDEXU
Pri porušení Etického kódexu a Kódexu správania budú vyvodené adekvátne sankcie popísané v OP
SloMSA.
Každý účastník, ktorý je svedkom porušenia kódexov SloMSA, je povinný oznámiť to ktorémukoľvek členovi
Etického výboru, ktorý je účastníkom stretnutia SloMSA. Ak žiadny člen Etického výboru nie je prítomný,
účastník, ktorý je svedkom porušenia kódexov informuje príslušný organizačný výbor, prípadne predsedu
ČO.
Etický výbor musí byť informovaný o každom porušení kódexov. Ak nie sú jeho členovia fyzicky prítomní,
oznamovaciu povinnosť má organizačný výbor podujatia a to najneskôr 14 dní od skončenia stretnutia
SloMSA.
O vylúčení osoby zo stretnutia alebo sankcii vo výške zákazu účasti na budúcich stretnutiach SloMSA a
IFMSA rozhoduje Etický výbor podľa OP a záver oznamuje VV SloMSA, prípadne organizačnému výboru.
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