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Disciplinárny poriadok
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty

Tento Disciplinárny poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty (ďalej len
„Disciplinárny poriadok fakulty“) je v zmysle §33 ods. 3 písm. d) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVŠ“) vnútorným predpisom Právnickej
fakulty UPJŠ v Košiciach (ďalej len „fakulty“) a bol schválený Akademickým senátom Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty dňa 3. júla 2020.

Čl. 1
Základné ustanovenie
Disciplinárny poriadok fakulty upravuje postavenie a činnosť Disciplinárnej komisie fakulty pre
študentov (ďalej len „Disciplinárna komisia fakulty“), disciplinárne priestupky študentov fakulty,
ukladanie disciplinárnych opatrení a možnosti preskúmania rozhodnutia o uložení disciplinárneho
opatrenia.
Čl. 2
Disciplinárna komisia fakulty
1. Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných
v študijných programoch uskutočňovaných na fakulte. Komisia predkladá návrh uloženia
disciplinárneho opatrenia na rozhodnutie dekanovi fakulty.
2. Disciplinárna komisia fakulty je orgánom akademickej samosprávy fakulty.
3. Disciplinárna komisia je 4 členná. Členov Disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu
vymenúva z členov akademickej obce po schválení Akademickým senátom UPJŠ Právnickej
fakulty dekan fakulty. Polovicu členov komisie tvoria študenti.
4. Funkčné obdobie členov disciplinárnej komisie je najviac 4 ročné.
5. Členstvo v Disciplinárnej komisii fakulty je čestné a výkon funkcie je nezastupiteľný. Členstvo
v Disciplinárnej komisii fakulty zaniká:
a) dňom uplynutia funkčného obdobia,
b) dňom doručenia písomného vyhlásenia o vzdaní sa členstva dekanovi fakulty,
c) dňom skončenia členstva v akademickej obci fakulty,
d) písomným odvolaním zo strany dekana fakulty.
6. Činnosť disciplinárnej komisie fakulty sa riadi Rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie
fakulty.

Čl. 3
Disciplinárny priestupok
1. Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov,
vnútorných predpisov univerzity alebo fakulty, alebo verejného poriadku.
2. Za disciplinárny priestupok študenta sa považuje najmä:
a) účasť na skúške pod iným menom,
b) závažné porušenie pokynov pri práci s počítačovou sieťou, ako aj pravidiel pri využití
špeciálne zariadených miestností, najmä počítačových učební a miestnosti určenej
na výučbu právnych kliník,
c) odpisovanie alebo používanie nedovolených elektronických zariadení pri priebežnom
hodnotení alebo záverečnej skúške, či štátnej skúške,
d) vydávanie práce inej osoby alebo jej časti za svoju v rozpore s autorskými právami,
e) neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti člena akademickej obce fakulty,
f) verejné zneváženie dobrej povesti alebo dobrého mena fakulty alebo UPJŠ,
g) neuhradenie školného alebo poplatku spojeného so štúdiom vo výške a termíne
splatnosti podľa osobitného vnútorného predpisu fakulty alebo univerzity.
3. Okrem študenta, ktorý sa dopustil spáchania disciplinárneho priestupku, za tento
disciplinárny priestupok sa rovnako postihne i študent, ktorý spáchanie disciplinárneho
priestupku organizoval, objednal alebo napomáhal pri jeho spáchaní, prípadne naviedol
iného študenta na jeho spáchanie.
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. Pokarhanie možno uložiť študentovi len za menej závažný disciplinárny priestupok alebo
disciplinárny priestupok spáchaný z nedbanlivosti.
3. V prípade podmienečného vylúčenia zo štúdia sa stanoví lehota a podmienky, pri dodržaní
ktorých bude podmienečné vylúčenie zrušené. Prihliada sa pritom na závažnosť
disciplinárneho priestupku. Dĺžka podmienečného vylúčenia zo štúdia je najmenej šesť
mesiacov a najviac dva roky odo dňa uloženia disciplinárneho opatrenia (ďalej „skúšobná
doba“). Skúšobná doba začína plynúť dňom právoplatnosti rozhodnutia o uložení
disciplinárneho opatrenia. Ak sa študent pred uplynutím skúšobnej doby dopustí ďalšieho
disciplinárneho priestupku, spravidla je mu uložené disciplinárne opatrenie vo forme
vylúčenia zo štúdia.
4. Disciplinárne opatrenie – vylúčenie zo štúdia možno uložiť študentovi, ak:
a) sa úmyselne dopustil závažného disciplinárneho priestupku,
b) sa opakovane dopustil disciplinárneho priestupku,
c) bol právoplatne odsúdený za trestný čin.
5. 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, jeho
snahu o nápravu a na to, či spáchaný disciplinárny priestupok oľutoval.

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.
7. Dekan fakulty v súčinnosti so študijným oddelením dohliada na plnenie podmienok
stanovených v rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia, pri ktorých bude
podmienečné vylúčenie zo štúdia zrušené (napríklad náhrada spôsobenej škody, osobné
alebo verejné ospravedlnenie poškodenému, uhradenie školného a pod.).
8. Ak študent dodržal podmienky rozhodnutia o podmienečnom vylúčení zo štúdia počas celej
skúšobnej doby, dekan fakulty rozhodnutím zruší podmienečné vylúčenie zo štúdia. Ak
podmienky nedodržal, dekan fakulty rozhodne o vylúčení študenta zo štúdia bez potreby
osobitného zasadania Disciplinárnej komisie fakulty. Ak dekan fakulty do 30 dní od uplynutia
skúšobnej doby nerozhodne, má sa za to, že podmienečné vylúčenie zo štúdia bolo zrušené.
9. V prípade uloženia disciplinárneho opatrenia vo forme vylúčenie zo štúdia je dňom skončenia
štúdia deň, keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť.
10. Disciplinárna komisia fakulty môže upustiť od návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia,
ak:
a) je dôvodné predpokladať, že už samotné prerokovanie disciplinárneho priestupku
Disciplinárnou komisiou fakulty prinesie nápravu správania sa študenta,
b) došlo k zmene rozhodujúcich skutočností zakladajúcich disciplinárny priestupok.
V prípade upustenia od návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia disciplinárna komisia
fakulty postupuje podľa čl. 4 písm. c) Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie fakulty.
Čl. 5
Preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia
1. Študent, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie, môže písomne požiadať o
preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia (ďalej len „rozhodnutie“), a to
v lehote do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty. Včas
podaná žiadosť o preskúmanie rozhodnutia má odkladný účinok.
2. Dekan fakulty môže žiadosti o preskúmanie vyhovieť sám a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť.
Ak žiadosti nevyhovie, bezodkladne ju postúpi rektorovi. Rektor rozhodnutie dekana fakulty
preskúma a ak je v rozpore so zákonom, vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty,
rozhodnutie zmení alebo ho zruší, inak žiadosť zamietne a rozhodnutie potvrdí. Rektor musí
vydať rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia
dekana fakulty.
3. Uloženie disciplinárneho opatrenia sa vyznačí do dokumentácie, ktorú o študentovi vedie
fakulta.
4. Ak si študent, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie, riadne plní študijné povinnosti a
prezentuje sa správaním, ktoré možno dôvodne a spravodlivo vyžadovať od študenta vysokej
školy, môže požiadať dekana fakulty o zahladenie disciplinárneho opatrenia. Ak dekan fakulty
žiadosti vyhovie, hľadí sa na študenta, akoby mu disciplinárne opatrenie nebolo uložené.
Zároveň sa uloženie disciplinárneho opatrenia vymaže z dokumentácie, ktorú o študentovi
vedie fakulta.
Čl. 6
Záverečné, zrušovacie a prechodné ustanovenia
1. Tento Disciplinárny poriadok fakulty nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2020.

2. Dňom účinnosti tohto Disciplinárneho poriadku fakulty sa zrušuje Disciplinárny poriadok
Právnickej fakulty pre študentov schválený Akademickým senátom Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty dňa 10. júna 2003.
3. Disciplinárne konanie začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto disciplinárneho poriadku sa
dokončí podľa tohto disciplinárneho poriadku.
V Košiciach, 3. júla 2020

JUDr. Jozef Sábo, PhD.
predseda
Akademického senátu UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
dekan
UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty

