
Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Filozofickej fakulty UPJŠ 
 

Tento rokovací poriadok disciplinárnej komisie FF UPJŠ pre študentov je v zmysle §15 ods. 1 

písm. k) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmenách a doplnení niektorých 

zákonov (ZVŠ) vnútorným predpisom Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach (ďalej len fakulty) a bol schválený akademickým senátom fakulty dňa 30. 11. 2015. 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

Disciplinárna komisia fakulty pre študentov (ďalej len „disciplinárna komisia fakulty“) 

prerokúva disciplinárne priestupky študentov fakulty. 

Čl. 2 

Rokovanie komisie 

1. Disciplinárna komisia fakulty začne disciplinárne konanie na návrh vedúceho tej 

súčasti fakulty, na ktorej je zapísaný študent, ktorý sa dopustil disciplinárneho 

priestupku. Návrh musí obsahovať popis vykonaného činu, dôkazy, o ktoré sa opiera, 

a zdôvodnenie, prečo sa konanie považuje za disciplinárny priestupok. 

2. Zasadanie komisie zvoláva a riadi jej predseda. Predseda komisie zvolá jej zasadanie 

vždy, keď podá návrh na začatie disciplinárneho konania. S termínom zasadania 

oboznámi členov komisie a študenta, ktorého priestupok sa má prerokovať písomne, 

najmenej 10 dní vopred. 

3. Konanie o disciplinárnom priestupku pred komisiou je neverejné a ústne. Študent, 

ktorého disciplinárny priestupok sa prerokúva, má právo byť prítomný na rokovaní 

komisie, predkladať dôkazy, vyjadrovať sa ku všetkým podkladom, nahliadať do 

písomných materiálov a do zápisu, s výnimkou protokolu o výsledku hlasovania. 

4. Disciplinárna komisia fakulty môže konať aj bez prítomnosti študenta v týchto 

prípadoch: 

- ak sa študent nedostaví na zasadnutie komisie bez ospravedlnenia predsedovi 

                        disciplinárnej komisie, 

- ak sa študent ospravedlní z neúčasti na zasadnutí komisie, ale nepožiada 

predsedu komisie o náhradný termín.  

Ospravedlnenie musí byť predsedovi komisie doručené najneskôr 2 dni pred 

zasadnutím komisie. 

5. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na 

platné uznesenie komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej prítomných 

členov. Pri nerozhodnom výsledku hlasovania rozhoduje hlas predsedu. 

6. Pri rozhodovaní o navrhovanom disciplinárnom opatrení komisia zvažuje závažnosť 

priestupku, ktorého sa dopustil študent, prípadnú škodu, ktorá priestupkom vznikla, a 

doterajšie správanie študenta. 

7. Z rokovania komisie sa vyhotovuje písomný zápis. 

8. Po prerokovaní disciplinárneho priestupku predkladá predseda komisie návrh na 

uloženie disciplinárneho opatrenia dekanovi. Súčasťou návrhu je písomný zápis z 

rokovania komisie, na ktorom sa priestupok prerokoval. 

9. Disciplinárne opatrenie o disciplinárnych priestupkoch, ktorými sa zaoberala komisia,  

ukladá dekan, a to spravidla do dvoch týždňov od doručenia návrhu. 



Čl. 3 

Účinnosť 

Tento rokovací poriadok disciplinárnej komisie fakulty nadobúda účinnosť dňa 30. 11. 2015. 
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