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Tento etický kódex, ktorý je záväzný pre všetkých členov SloMSA, VV SloMSA a ČO SloMSA, bol
vypracovaný za účelom:
●
●
●
●
●

vyjadrenia jednoty s hodnotami IFMSA,
vytvorenia bezpečného a komfortného prostredia pre všetkých členov bez ohľadu na ich kultúrne,
náboženské, politické a sociálne pozadie,
zlepšenia výsledkov činnosti našej asociácie a jej členských organizácií,
predídenia konfliktom a neetickému správaniu,
zjednodušenia riešení a poskytnutia čo najjednoznačnejšieho stanoviska v situáciách postavených
na morálnych a etických otázkach

Výkonný výbor SloMSA, každá členská organizácia a všetci členovia členských organizácií sa členstvom v
SloMSA zaväzujú dodržiavať Etický kódex SloMSA a sú pripravení niesť zodpovednosť za konanie v rozpore
s princípmi v ňom uvedenými, pričom si uvedomujú, že ako členovia sú v spoločnosti vnímaní ako
reprezentanti hodnôt SloMSA a IFMSA.
ETICKÉ PRINCÍPY SloMSA
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●
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●
●

●
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●
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Vzájomný rešpekt. Členovia sa rešpektujú navzájom a rešpektujú aj osoby, s ktorými prichádzajú
do kontaktu mimo IFMSA, SloMSA a členských organizácií. Tiež sú zaviazaní aktívne sa vyhýbať
diskriminácií osôb na základe ich politického, náboženského, rasového, sociálneho, národnostného,
sexuálneho a zdravotného pozadia.
Starostlivosť. Členovia dbajú o ochranu vlastného fyzického a duševného zdravia a tiež o fyzické a
duševné zdravie ostatných členov.
Odvaha. Členovia sú ochotní bez strachu transparentne riešiť relevantné problémy či postaviť sa za
hodnoty IFMSA a SloMSA v akejkoľvek situácii. Tiež sú zaviazaní informovať Exekutívnu radu
SloMSA pri podozrení z konania v rozpore s etickými princípmi SloMSA a platnou legislatívou SR.
Čestnosť. Členovia sú úprimní, vyhýbajú sa klamstvám, zavádzaniu, šíreniu konšpiračných teórií,
ohováraniu a osočovaniu.
Asertivita. Členovia sú povinní riešiť svoje záležitosti taktne a priamo, bez nepotrebného narušenia
medziľudských vzťahov a strachu vyjadriť svoj názor na danú problematiku.
Transparentnosť. Členovia sú povinní konať transparentne pri vykonávaní svojej činnosti vrátane
riešenia prípadne vzniknutých problémov a výberových konaní.
Spolupatričnosť a jednota. Členovia si uvedomujú svoje nenahraditeľné miesto v rámci našej
asociácie a jej členských organizácii, na základe čoho sú ochotní šíriť a realizovať činnosti v súlade
s Víziou a Misiou SloMSA a IFMSA.
Ochota. Členovia sú v prípade potreby, ak tomu nebránia odôvodnené skutočnosti, ochotní podať
pomocnú ruku ľuďom naokolo pri vykonávaní činností SloMSA a IFMSA a mimo nich.
Enviromentálna uvedomelosť. Členovia sa vyhýbajú nadmernému zaťažovaniu životného
prostredia svojim konaním v rámci našej činnosti a mimo nej.
Spoločenský prínos. Členovia sa k svojej úlohe stavajú s plnou vážnosťou a pamätajú na potrebu
aktívne sa podieľať na budovaní spoločnosti, ktorej súčasťou sú.
Zodpovednosť. Členovia sa správajú spoľahlivo, dôsledne a v súlade s hodnotami, ktoré ako
členovia SloMSA, IFMSA a študenti medicíny prezentujú.
Mier. Členovia sa k ľuďom naokolo správajú slušne a vyhýbajú sa násiliu v najširšom zmysle slova.
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Profesionalita. Konanie a vystupovanie členov je profesionálne, na akademickej úrovni, podporujúce
dobré meno SloMSA.
Solidarita. Vzájomná podpora osobnostného rozvoja medzi členmi po akademickej, odbornej aj
osobnej stránke.
Rovnosť príležitostí. Všetci členovia majú rovnakú príležitosť zúčastniť sa na národných podujatiach
SloMSA a medzinárodných podujatiach IFMSA. O účastí rozhodne výhradne osobná motivácia a
činnosť.
Korektnosť. Členovia si vážia prácu ostatných, dokážu oceniť ich prínos a nesnažia sa privlastniť si
cudzie zásluhy.

Uplatňovanie Etického kódexu SloMSA:
● Každý člen by sa mal ohradiť pri akomkoľvek porušení etických princípov SloMSA, aj mimo podujatí
organizovaných SloMSA a IFMSA.
● Etický kódex a postup pri jeho porušení popisujú Stanovy SloMSA a Organizačný poriadok SloMSA.
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