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DISCIPLINÁRNY PORIADOK SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ
UNIVERZITY V BRATISLAVE PRE ŠTUDENTOV
ktorý podľa § 9 ods. 1 písm. b) a § 15 ods. 1 písm. j) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválil
Akademický senát Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave dňa 10. novembra 2011.
Článok 1
Základné ustanovenia
Disciplinárny poriadok Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave pre študentov
(ďalej len „disciplinárny poriadok“) na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o vysokých školách“) ako vnútorný predpis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
(ďalej len „univerzita“) upravuje:
a) pôsobnosť Disciplinárnej komisie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
pre študentov (ďalej len „disciplinárna komisia univerzity a fakulty“),
b) prerokúvanie disciplinárnych priestupkov študentov,
c) ukladanie disciplinárnych opatrení.
Článok 2
Disciplinárna komisia univerzity
(1) Disciplinárna komisia univerzity prerokúva disciplinárne priestupky študentov
univerzity, ktorí nie sú zapísaní v žiadnom študijnom programe uskutočňovanom na fakulte
a predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi1).
(2) Disciplinárna komisia univerzity je šesťčlenná. Predsedu a ďalších členov
disciplinárnej komisie univerzity vymenúva a odvoláva rektor po predchádzajúcom schválení
akademickým senátom univerzity z členov akademickej obce univerzity.2) Polovicu členov
disciplinárnej komisie univerzity tvoria študenti. Predsedom disciplinárnej komisie univerzity
je prorektor pre pregraduálne štúdium.
a)
b)
c)
d)

(3) Členstvo v disciplinárnej komisii univerzity členovi zaniká, ak
sa mu skončilo funkčné obdobie,
sa písomne vzdá svojho členstva v tomto orgáne,
prestal byť členom akademickej obce alebo zamestnancom univerzity,
ho odvolá rektor so súhlasom akademického senátu univerzity.

(4) Funkčné obdobie členov disciplinárnej komisie univerzity je najviac štvorročné. Tá
istá osoba môže byť vymenovaná za člena disciplinárnej komisie aj opakovane.
(5) Činnosť disciplinárnej komisie univerzity a postup pri prerokúvaní disciplinárneho
priestupku upravuje rokovací poriadok disciplinárnej komisie univerzity,3) ktorý schvaľuje na
návrh rektora akademický senát univerzity.4)
1

)
)
3
)
4
)
2

§ 13 ods. 1 zákona o vysokých školách
§ 13 ods. 2 zákona o vysokých školách
§ 13 ods. 3 zákona o vysokých školách
§ 9 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách
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(6) Administratívno-technické úkony spojené s činnosťou disciplinárnej komisie
univerzity vykonáva Pedagogický odbor univerzity. Riaditeľ Pedagogického odboru
univerzity sa zúčastňuje zasadania disciplinárnej komisie univerzity bez práva hlasovať.
Článok 3
Disciplinárna komisia fakulty
(1) Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov
zapísaných v študijných programoch uskutočňovaných na fakulte. Disciplinárna komisia
fakulty predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi.
(2) Členov disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu vymenúva z radov členov jej
akademickej obce po schválení akademickým senátom fakulty dekan fakulty, polovicu členov
tejto komisie tvoria študenti.5) Komisia je najmenej štvorčlenná. Predsedom komisie je
spravidla prodekan pre vzdelávaciu činnosť.
(3) Na disciplinárne konanie týkajúce sa študentov zapísaných v študijných programoch
uskutočňovaných na fakulte platia ustanovenia tohto poriadku, pokiaľ si fakulta nevydá
v zmysle zákona6) vlastný disciplinárny poriadok pre študentov, ktorý musí byť v súlade
s disciplinárnym poriadkom univerzity.
(4) Na činnosť disciplinárnej komisie fakulty platia ustanovenia Rokovacieho poriadku
disciplinárnej komisie univerzity, pokiaľ si fakulta nevydá v zmysle zákona7) vlastný
rokovací poriadok disciplinárnej komisie fakulty.
Článok 4
Disciplinárny priestupok a disciplinárne opatrenia
(1) Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie všeobecne záväzných právnych
predpisov, vnútorných predpisov univerzity alebo jej súčastí alebo verejného poriadku.8)
(2) Disciplinárny priestupok je aj
a) porušenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov akademickej samosprávy
univerzity alebo jej fakulty,
b) zneváženie alebo iná ujma spôsobená členovi akademickej obce alebo zamestnancovi
univerzity alebo jej fakulty,
c) zneváženie dobrej povesti alebo mena univerzity alebo jej fakulty,
d) podvod v súvislosti s vysokoškolským štúdiom (ďalej len „štúdium“) alebo s vedeckou
činnosťou,
e) vyvolanie verejného pohoršenia alebo správanie sa v rozpore s dobrými mravmi
na univerzite a v špecializovaných výučbových zariadeniach univerzity, univerzitných
klinikách, univerzitných lekárňach, účelových zariadeniach univerzity a na školiacich
pracoviskách univerzity,
f) násilný čin proti inému študentovi, zamestnancovi alebo návštevníkovi univerzity,
g) krádež alebo závažné poškodenie majetku, ktorý vlastní, spravuje alebo má v nájme
univerzita, jej študenti, zamestnanci alebo návštevníci univerzity, alebo majetku v inom
vlastníctve,
5)
6)
7)
8)

§ 31 ods. 2 zákona o vysokých školách
§ 33 ods. 1 písm. d) zákona o vysokých školách
§ 33 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých školách
§ 72 ods. 1 zákona o vysokých školách
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h) úmyselný trestný čin, za ktorý bol študent právoplatne odsúdený,
i) porušenie ustanovení Všeobecných pravidiel správania sa používateľa počítačovej siete,
j) prenechanie ubytovania v študentskom domove inej osobe bez súhlasu riaditeľa
študentského domova.
(3) Za disciplinárny priestupok možno uložiť študentovi niektoré z týchto disciplinárnych
opatrení:
a) pokarhanie,
b) podmienečné vylúčenie zo štúdia,
c) vylúčenie zo štúdia.
(4) Disciplinárne opatrenie podľa odseku 3 písm. a) možno uložiť študentovi len za menej
závažný disciplinárny priestupok alebo disciplinárny priestupok spáchaný z nedbalosti.
(5) Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia podľa odseku 3 písm. b) sa určí 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 odseku 3 písm. c).
(6) Disciplinárne opatrenie podľa odseku 3 písm. c) možno študentovi uložiť, ak
a) úmyselne spáchal závažný disciplinárny priestupok,
b) opakovane spáchal disciplinárny priestupok alebo
c) bol právoplatne odsúdený za trestný čin.
(7) 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 a na doterajšie správanie sa
študenta.
(8) Disciplinárny priestupok je premlčaný, ak od jeho spáchania uplynul viac ako jeden
rok.
Článok 5
Disciplinárne konanie

(1) Konanie o disciplinárnom priestupku pred disciplinárnou komisiou univerzity je
neverejné a ústne, za prítomnosti študenta, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku. Ak sa
študent nedostaví bez riadneho ospravedlnenia, môže disciplinárna komisia univerzity konať
aj bez jeho prítomnosti. 9) Predseda komisie môže na celé zasadnutie alebo na časť zasadnutia
podľa potreby pozvať aj ďalšie osoby.
5

(2) Študent, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku, má právo predkladať dôkazy,
vyjadrovať sa ku všetkým podkladom, nahliadať do písomných materiálov a do zápisu
z rokovania.
(3) Predseda disciplinárnej komisie univerzity predkladá návrh na rozhodnutie, ktorý
prijala disciplinárna komisia univerzity, rektorovi.
9)

§ 72 ods. 5 zákona o vysokých školách
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(4) Disciplinárne opatrenie za spáchanie disciplinárneho priestupku podľa čl. 4 ods. 3
ukladá rektor, študentom zapísaným na štúdium študijných programov uskutočňovaných
na fakulte ukladá disciplinárne opatrenie dekan.10) Disciplinárne opatrenie sa ukladá spravidla
do dvoch týždňov od doručenia návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia disciplinárnou
komisiou univerzity alebo disciplinárnou komisiou fakulty.

(5) Rektor ani dekan nemôže uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie ako navrhla

disciplinárna komisia univerzity alebo disciplinárna komisia fakulty.11)

(6) Ak ide o menej závažný priestupok a možno (odôvodnene) predpokladať, že
prerokovanie priestupku disciplinárnou komisiou univerzity povedie k náprave, rektor môže
rozhodnúť, že za disciplinárny priestupok neudelí disciplinárne opatrenie, aj keď jeho
uloženie navrhla disciplinárna komisia univerzity.
(7) 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.12)

(8) Ak si študent, ktorému bolo uložené pokarhanie, riadne plnil akademické a občianske
povinnosti v lehote jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, hľadí sa
na neho, ako by mu nebolo disciplinárne opatrenie uložené.
Článok 6
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“).
Lehota na podanie žiadosti o preskúmanie je osem dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Podanie žiadosti o preskúmanie
rozhodnutia má odkladný účinok.
(2) Ak rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia vydal dekan fakulty, môže sám
žiadosti vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie, postúpi ju
rektorovi. Rektor rozhodnutie dekana preskúma a ak zistí, že je v rozpore so zákonom
o vysokých školách, vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty, rozhodnutie zmení alebo
ho zruší. Rektor musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti
o preskúmanie rozhodnutia dekana.13)
(3) Ak rozhodnutie vydal rektor, môže sám po preskúmaní žiadosti svoje rozhodnutie
zmeniť alebo ho zrušiť. Rektor musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia
žiadosti o preskúmanie rozhodnutia.
(4) Rozhodnutie rektora o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia je konečné.
(5) Uloženie disciplinárneho opatrenia sa vyznačí do dokumentácie, ktorú o študentovi
vedie univerzita alebo fakulta.
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