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Tento disciplinárny poriadok je v zmysle § 33 ods. 3 písm. d) a zákona č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách a o zmenách a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZVŠ“) vnútorným 
predpisom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len 
„fakulta“) a bol schválený akademickým senátom fakulty dňa 6. 11. 2013. 

Čl. 1 
Základné ustanovenia 

Disciplinárny poriadok fakulty upravuje postavenie a činnosť disciplinárnej komisie fakulty pre 
študentov (ďalej len „disciplinárna komisia fakulty“), spôsob prerokovávania disciplinárnych 
priestupkov študentov fakulty a ukladanie disciplinárnych opatrení. 

Čl. 2 
Disciplinárna komisia fakulty 

1. Disciplinárna komisia fakulty prerokováva disciplinárne priestupky študentov zapísaných v 
študijných programoch uskutočňovaných na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie 
dekanovi fakulty. 

2. Disciplinárna komisia fakulty má šesť členov. Členov disciplinárnej komisie fakulty a jej 
predsedu vymenúva dekan fakulty z radov členov akademickej obce fakulty po schválení 
akademickým senátom; polovicu členov tejto komisie tvoria študenti. 

3. Funkčné obdobie členov disciplinárnej komisie je najviac štvorročné. Tá istá osoba môže 
byť vymenovaná za člena komisie aj opakovane.  

4. Činnosť disciplinárnej komisie fakulty sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie 
fakulty. 

Čl. 3 
Disciplinárny priestupok 

Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, 
vnútorných predpisov fakulty  alebo jej súčastí, alebo verejného poriadku. 

Čl. 4 
Disciplinárne opatrenia 

1. Za disciplinárny priestupok možno uložiť študentovi niektoré z týchto disciplinárnych 
opatrení: 

a) pokarhanie, 
b) podmienečné vylúčenie zo štúdia, 
c) vylúčenie zo štúdia.  

2. Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na charakter a závažnosť disciplinárneho 
priestupku, na okolnosti, za ktorých k disciplinárnemu priestupku došlo, na mieru 
zavinenia, na dôsledky disciplinárneho priestupku, ako aj na doterajšie správanie sa 
študenta. 

3. Disciplinárne opatrenie podľa ods. 1 písm. a) možno uložiť študentovi len za menej závažný 
disciplinárny priestupok, alebo disciplinárny priestupok spáchaný z nedbanlivosti. 

4. Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia podľa ods. 1 písm. b) sa stanoví lehota a podmienky, 
pri dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zrušené. Prihliada sa pritom k závažnosti 
disciplinárneho priestupku. Dĺžka podmienečného vylúčenia zo štúdia je najmenej šesť 
mesiacov a najviac dva roky odo dňa uloženia disciplinárneho opatrenia. Ak sa študent pred 



uplynutím lehoty dopustí ďalšieho disciplinárneho priestupku, spravidla je mu uložené 
disciplinárne opatrenie podľa ods. 1 písm. c). 

5. Disciplinárne opatrenie podľa ods. 1 písm. c) možno študentovi uložiť, ak: 
a) úmyselne spáchal závažný disciplinárny priestupok, 

b) opakovane spáchal disciplinárny priestupok, 

c) bol právoplatne odsúdený za trestný čin.  

6. Disciplinárny priestupok je premlčaný, ak od jeho spáchania uplynul viac ako jeden rok. 
Premlčacia doba neplynie počas konania o disciplinárnom priestupku ani počas prerušenia 
štúdia. 

Čl. 5 
Disciplinárne konanie 

1. Disciplinárne konanie o disciplinárnom priestupku sa uskutočňuje pred disciplinárnou 
komisiou fakulty a riadi sa jej rokovacím poriadkom. Konanie o disciplinárnom priestupku 
je neverejné a ústne, za prítomnosti študenta, ktorého disciplinárny priestupok sa 
prejednáva. Ak sa študent nedostaví bez písomného ospravedlnenia predsedovi 
disciplinárnej komisie, môže disciplinárna komisia fakulty konať aj bez jeho prítomnosti. 

2. Predseda disciplinárnej komisie fakulty predkladá návrh na rozhodnutie, ktorý prijala 
komisia, dekanovi fakulty. 

3. Dekan uloží disciplinárne opatrenie spravidla do dvoch týždňov od doručenia návrhu na 
uloženie disciplinárneho opatrenia disciplinárnou komisiou fakulty. Dekan nemôže uložiť 
prísnejšie disciplinárne opatrenie, než navrhla disciplinárna komisia fakulty. 

4. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné, musí obsahovať 
odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie. Študentovi musí 
byť doručené do vlastných rúk. Žiadosť o preskúmanie podáva študent dekanovi, ktorý 
rozhodnutie vydal, do 8 dní odo dňa jeho doručenia. Dekan môže sám po preskúmaní 
žiadosti vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie, postúpi ju 
rektorovi. Rektor rozhodnutie dekana preskúma a ak je v rozpore so zákonom, vnútorným 
predpisom verejnej vysokej školy alebo jej súčastí, rozhodnutie zmení alebo zruší. Rektor 
musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie 
rozhodnutia dekana.  

5. Uloženie disciplinárneho opatrenia sa vyznačí do dokumentácie, ktorú o študentovi vedie 
fakulta. 

6. Ak študent, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie, si riadne plní študijné 
povinnosti a prezentuje sa správaním, ktoré sa od študenta vysokej školy očakáva, môže 
požiadať dekana fakulty o zahladenie disciplinárneho opatrenia. Ak dekan žiadosti 
vyhovie, hľadí sa na študenta, ako by mu disciplinárne opatrenie nebolo uložené. Zároveň 
sa uloženie disciplinárneho opatrenia vymaže z dokumentácie, ktorú o študentovi vedie 
fakulta. 

Čl. 6 
Účinnosť 

Tento disciplinárny poriadok fakulty nadobúda účinnosť dňa 6. 11. 2013. 
 

 
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.                       prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. 

dekan PF UPJŠ                                          predseda AS PF UPJŠ 


