
 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

Košice 25. 01. 2016 

Č. j. 173/2016/D I/17 

 

 

 

Disciplinárny poriadok a rokovací poriadok 

disciplinárnej komisie  

Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach 
                                                              

 

 

I. časť 

Disciplinárny poriadok 
 

 

Čl. 1 

 

1. Disciplinárny poriadok je v zmysle § 33 ods. 3 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmenách a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZVŠ“) vnútorným 

predpisom Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej 

len „fakulta“). Disciplinárny poriadok fakulty upravuje postavenie a činnosť 

disciplinárnej komisie fakulty (ďalej len „disciplinárna komisia“), definuje disciplinárny 

priestupok a podmienky ukladania disciplinárnych opatrení študentom. 

  

2. Disciplinárna komisia je orgánom akademickej samosprávy fakulty, ktorá prerokováva 

disciplinárne priestupky študentov zapísaných v študijných programoch uskutočňovaných 

na fakulte. 

 

3. Disciplinárna komisia pozostáva zo štyroch členov, z ktorých polovicu tvoria študenti. 

Členov disciplinárnej komisie a jej predsedu vymenúva z radov členov akademickej 

obce, po schválení akademickým senátom Fakulty verejnej správy Univerzity P. J. 

Šafárika v Košiciach, dekan fakulty. Predsedom disciplinárnej komisie je pedagogický 

zamestnanec fakulty. 

 

4. Funkčné obdobie členov disciplinárnej komisie je najviac štvorročné. Tá istá osoba môže 

byť vymenovaná za člena disciplinárnej komisie aj opakovane. 

 

5. Členstvo v disciplinárnej komisii zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia, 

b) dňom doručenia písomného vyhlásenia člena disciplinárnej komisie dekanovi o tom, 

že sa vzdáva členstva v tejto komisii, 
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c) dňom, v ktorom člen disciplinárnej komisie prestal byť členom akademickej obce, 

d) odvolaním dekanom fakulty so súhlasom akademického senátu. 

6. Člena disciplinárnej komisie fakulty, voči ktorému bolo začaté disciplinárne konanie 

podľa tohto predpisu, môže dekan odvolať z funkcie aj z vlastného rozhodnutia. 

 

7. Činnosť disciplinárnej komisie fakulty a postup pri prerokovávaní disciplinárneho 

priestupku ustanovuje rokovací poriadok disciplinárnej komisie fakulty, ktorý schvaľuje 

na návrh dekana akademický senát fakulty a tvorí druhú časť tohto dokumentu. 

 

 

Čl. 2 

Disciplinárny priestupok 

 

1. Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie všeobecne záväzných právnych 

predpisov, vnútorných predpisov fakulty, alebo verejného poriadku. 

2. Disciplinárnym priestupkom je najmä: 

a) porušenie povinnosti vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov akademickej samosprávy 

univerzity alebo fakulty, 

b) podvodné konanie súvisiace s plnením študijných povinnosti (napr. používanie 

nedovolených pomôcok pri písomných skúškach, v rámci prípravy na ústnu skúšku 

alebo pri písomných previerkach priebežnej kontroly, plagiátorstvo, uvedenie 

nepravdivých údajov pri podávaní žiadostí a pod.), 

c)  nesplnenie povinností vyplývajúcej z rozhodnutia rektora o určení školného, 

poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním 

kvalifikácie, 

d) odcudzenie alebo poškodenie majetku, ktorý je vo vlastníctve alebo v správe fakulty, 

e) odcudzenie alebo poškodenie majetku vo vlastníctve alebo v nájme iného študenta, 

zamestnanca alebo návštevníka fakulty, 

f) zneužitie alebo poškodenie počítačovej siete, 

g) právoplatné odsúdenie za trestný čin. 

  

 

Čl. 3 

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. Disciplinárne opatrenie podľa ods. 1 písm. a) možno uložiť študentovi len za menej 

závažný disciplinárny priestupok, alebo disciplinárny priestupok spáchaný z 

nedbanlivosti. 

3. Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia podľa ods. 1 písm. b) sa stanoví lehota a 

podmienky, pri dodržaní ktorých dekan rozhodne o osvedčení sa študenta. 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). 

4. Disciplinárne opatrenie podľa ods. 1 písm. c) možno študentovi uložiť, ak: 

a) úmyselne spáchal závažný disciplinárny priestupok, 
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b) opakovane spáchal disciplinárny priestupok, 

c) bol právoplatne odsúdený za úmyselný 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. 

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

fakulta. 

7. 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. 

 

   

II. časť 

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie 
 

 

Čl. 4 

Priebeh disciplinárneho konania 

 

1. Disciplinárne konanie sa začína na písomný návrh dekana fakulty, ktorý obsahuje popis 

skutku, odôvodnenie a prípadne aj navrhované dôkazy. Dekan fakulty môže podať návrh 

na začatie disciplinárneho konania z vlastného podnetu alebo na základe podnetu, ktorý 

mu bol doručený členom akademickej obce alebo zo strany akejkoľvek tretej osoby. 

2. Predseda disciplinárnej komisie začne konanie vo veci disciplinárneho priestupku dňom 

doručenia návrhu dekana na začatie disciplinárneho konania. V prípade, že si to vyžaduje 

upresnenie skutkového stavu, doplní návrh dekana o potrebné podklady. 

3. Predseda disciplinárnej komisie zvolá zasadnutie komisie do 10 dní odo dňa doručenia 

návrhu dekana. Na zasadnutie komisie písomne predvolá študenta, ktorého sa konanie 

týka. Predvolanie sa študentovi doručuje najmenej päť dní pred zasadnutím disciplinárnej 

komisie do vlastných rúk spravidla na adresu trvalého bydliska. Prílohou predvolania je 

kópia návrhu dekana na začatie disciplinárneho konania. 

4. Konanie o disciplinárnom priestupku pred disciplinárnou komisiou fakulty je neverejné a 

ústne, za prítomnosti študenta, ktorého disciplinárny priestupok sa prerokúva. Ak sa 

študent nedostaví bez riadneho ospravedlnenia, môže disciplinárna komisia fakulty konať 

aj bez jeho prítomnosti. 

5. Disciplinárna komisia je uznášania schopná, ak je prítomna nadpolovičná väčšina členov. 

Rokovanie komisie vedie predseda, vyzve študenta, aby sa k veci vyjadril. Disciplinárna 

komisia upresňuje skutkový stav veci s využitím dostupných informácií o prípade, 

vrátane predvolania svedkov, listinných dôkazov a pod. Študent sa môže vyjadriť ku 

všetkým podkladom pre rozhodnutia, prípadne navrhnúť ďalšie. 

6. Disciplinárna komisia prijíma rozhodnutie väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade 

rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu. 

7. Predseda disciplinárnej komisie fakulty predkladá návrh na rozhodnutie, ktorý prijala 

komisia, dekanovi fakulty. 

8. Disciplinárne opatrenie za spáchanie disciplinárneho priestupku ukladá dekan spravidla 

do dvoch týždňov od doručenia návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia 

disciplinárnou komisiou fakulty. 

9. Dekan nemôže uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie, než navrhla disciplinárna 

komisia fakulty. Ak ide o menej závažný disciplinárny priestupok a možno dôvodne 

očakávať, že prejednanie priestupku pred disciplinárnou komisiou je postačujúce 
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ako prevencia nežiadúceho správania sa študenta, môže dekan fakulty upustiť od uloženia 

disciplinárneho opatrenia. 

10. 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. 

 

   

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 orgánu, ktorý 

rozhodnutie vydal. 

2. Dekan fakulty môže sám 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 fakulty, rozhodnutie zmení alebo ho zruší. 

Rektor musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie 

rozhodnutia dekana. Rozhodnutie rektora univerzity o žiadosti o preskúmanie 

rozhodnutia je konečné. 

3. Ak študent, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie, si riadne plní študijné 

povinnosti (po dobu najmenej 6 mesiacov odo dňa právoplatne uloženého disciplinárneho 

opatrenia alebo počas skúšobnej doby podmienečného vylúčenia zo štúdia) 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 

Záverečné ustanovenie 

 

Tento Disciplinárny poriadok a rokovací poriadok disciplinárnej komisie Fakulty verejnej 

správy nadobúda účinnosť dňom schválenia v Akademickom senáte Fakulty verejnej správy 

UPJŠ v Košiciach, t. j. dňom 25. 01. 2016. 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.                                doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc. 

     predseda AS FVS UPJŠ                                                      dekanka FVS UPJŠ 

 

   

 

 

 


