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Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva po schválení v Akademickom 

senáte UK dňa 27. júna 2018 v súlade s § 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 (ďalej len 

„zákon o vysokých školách“) tento Disciplinárny poriadok UK pre študentov (ďalej len 

„disciplinárny poriadok“). 

 

PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

(1) Tento disciplinárny poriadok upravuje postavenie disciplinárnej komisie fakulty pre 

študentov (ďalej len „disciplinárna komisia“), disciplinárne priestupky a zodpovednosť za 

ne a disciplinárne opatrenia, disciplinárne konanie okrem rokovania a rozhodovania 

disciplinárnej komisie, náležitosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia, 

možnosť jeho preskúmania a nadobudnutie jeho právoplatnosti. 

(2) Tento disciplinárny poriadok neupravuje postavenie disciplinárnej komisie UK pre 

študentov, ako ani disciplinárne konanie vo veci študentov študijných programov 

uskutočňovaných priamo UK, nakoľko všetky študijné programy sa uskutočňujú na 

fakultách UK. 

Čl. 2  

Disciplinárna komisia 

(1) Disciplinárna komisia prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných v 

študijnom programe uskutočňovanom na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie 

dekanovi fakulty (ďalej len „dekan“).1 

(2) Členov disciplinárnej komisie a jej predsedu vymenúva a odvoláva z radov členov jej 

akademickej obce po schválení akademickým senátom fakulty dekan; polovicu členov 

disciplinárnej komisie tvoria študenti.2 Disciplinárna komisia je najmenej štvorčlenná. Za 

predsedu disciplinárnej komisie je spravidla vymenovaný prodekan, ktorý má v pôsobnosti 

študijné programy prvých dvoch stupňov vysokoškolského vzdelávania. 

(3) Členstvo v disciplinárnej komisii zaniká 

a) uplynutím funkčného obdobia, 

b) vzdaním sa členstva; členstvo zaniká dňom doručenia písomného vyhlásenia v listinnej 

podobe dekanovi, 

c) skončením členstva v akademickej obci fakulty, 

d) odvolaním, 

e) smrťou člena.  

 

                                                 
1  § 31 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
2  § 31 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
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(4) Funkčné obdobie predsedu a členov disciplinárnej komisie je trojročné, ak disciplinárny 

poriadok fakulty neurčí inak. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu alebo člena 

disciplinárnej komisie fakulty aj opakovane. 

(5) Činnosť disciplinárnej komisie sa riadi Rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie UK 

pre študentov (ďalej len „rokovací poriadok disciplinárnej komisie“), pokiaľ fakulta nevydá 

v zmysle zákona o vysokých školách3 vlastný rokovací poriadok disciplinárnej komisie. 

(6) Administratívno-technické úkony spojené s činnosťou disciplinárnej komisie vykonáva 

študijné oddelenie fakulty. Predseda disciplinárnej komisie môže určiť na vykonávanie 

administratívno-technických úkonov aj iného zamestnanca fakulty. Vedúci študijného 

oddelenia fakulty alebo ním určený pracovník študijného oddelenia fakulty alebo iný 

zamestnanec fakulty (ďalej len „administratívny pracovník“) sa zúčastňuje zasadnutia 

disciplinárnej komisie bez práva hlasovať. 

Čl. 3 

Disciplinárny priestupok  

(1) Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie právnych predpisov, vnútorných predpisov 

UK alebo jej súčastí, alebo verejného poriadku,4 ktorého znaky sú uvedené v tomto 

vnútornom predpise. 

(2) Disciplinárny priestupok môže byť podľa miery zavinenia spáchaný z nedbanlivosti alebo 

úmyselne. 

(3) Na zodpovednosť za disciplinárny priestupok stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak všeobecne 

záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy UK alebo jej súčastí výslovne neustanovia, že 

je potrebné úmyselné zavinenie. 

(4) Disciplinárny priestupok je spáchaný z nedbanlivosti, ak študent 

a) vedel, že svojím konaním môže porušiť predpis uvedený v odseku 1, alebo verejný 

poriadok, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal na to, že sa tak nestane, alebo 

b) nevedel, že môže svojím konaním porušiť predpis uvedený v odseku 1, alebo verejný 

poriadok, hoci to vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol. 

 

(5) Disciplinárny priestupok je spáchaný úmyselne, ak študent 

a) chcel svojím konaním porušiť predpis uvedený v odseku 1, alebo verejný poriadok, 

alebo  

b) vedel, že svojím konaním môže porušiť predpis uvedený v odseku 1 alebo verejný 

poriadok  a pre prípad, že sa tak stane, bol s tým uzrozumený. 

 

(6) Disciplinárnym priestupkom študenta je  

a) úmyselné závažné porušenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov 

akademickej samosprávy UK alebo jej súčastí, zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov, vnútorných predpisov UK alebo jej súčastí, pokiaľ vnútorný predpis UK 

                                                 
3 § 33 ods. 3 písm. e) zákona o vysokých školách. 
4  § 72 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
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alebo jej fakulty nestanovuje za takéto konanie alebo nekonanie vylúčenie zo štúdia pre 

nesplnenie podmienok študijného programu,  

b) zneváženie dobrej povesti alebo dobrého mena UK alebo jej súčasti, 

c) neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti člena akademickej obce UK alebo 

zamestnanca UK; najmä ak ide o prípady zníženia dôstojnosti člena akademickej obce 

UK alebo zamestnanca UK alebo ich vážnosti v spoločnosti, 

d) úmyselný násilný čin proti študentovi, zamestnancovi alebo návštevníkovi UK, 

e) úmyselné odcudzenie, trvalé alebo dočasné prisvojenie si  alebo závažné poškodenie 

majetku, ktorý vlastní, spravuje alebo má v užívaní UK, majetku 

študentov, zamestnancov alebo návštevníkov UK alebo majetku tretích osôb, 

f) požívanie alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok počas účasti 

na vzdelávacích alebo vedeckovýskumných činnostiach UK alebo účasť pod ich 

vplyvom na vzdelávacích alebo vedeckovýskumných činnostiach UK, 

g) verejné podporovanie násilia, nenávisti alebo obmedzovania práv a slobôd skupiny osôb 

alebo jednotlivca pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, 

národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, 

sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie, náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez 

vyznania, alebo fyzický alebo verbálny útok na skupinu osôb  alebo jednotlivca z týchto 

dôvodov, 

h) verejné hanobenie niektorého národa, národnosti, ich jazyka, niektorej rasy, etnickej 

skupiny, náboženskej skupiny alebo sexuálnej orientácie, 

i) verejné popieranie, spochybňovanie, schvaľovanie alebo snaha o ospravedlnenie 

holokaustu, zločinov režimu založeného na fašistickej ideológii, nacistickej ideológii 

alebo komunistickej ideológii alebo zločinov iného podobného hnutia, ktoré násilím, 

hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a 

slobôd osôb; genocídia, zločinov proti mieru, zločinov proti ľudskosti alebo vojnových 

zločinov, ak bol páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom 

medzinárodného súdu zriadeného na základe medzinárodného práva verejného, ktorého 

právomoc uznala Slovenská republika, alebo právoplatným rozsudkom súdu Slovenskej 

republiky, 

j) založenie, podpora alebo propagácia skupiny, hnutia alebo ideológie, ktoré smerujú 

k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktoré hlásajú rasovú, etnickú, 

národnostnú alebo náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb alebo 

ktoré v minulosti smerovali k podobnému potlačeniu základných práv a slobôd osôb, 

k) výroba, prechovávanie alebo rozširovanie elektronických alebo hmotných materiálov 

obsahujúcich informácie uvedené v písmenách g) až j), 

l) vydávanie cudzej práce za vlastnú, použitie cudzej práce alebo jej časti vo vlastnej práci 

bez príslušného odkazu na pôvodné dielo alebo doslovné použitie časti cudzej práce bez 

citovania pôvodného autora, 

m) opakované odovzdanie rovnakej alebo mierne pozmenenej práce, ktorá už bola 

študentom odovzdaná v rámci určitého predmetu alebo v rámci študijného programu za 

účelom splnenia študijných povinností, bez predchádzajúceho súhlasu vyučujúceho 

predmetu alebo garanta študijného programu, v rámci ktorých sa práca opakovane 

odovzdáva a hodnotí, 

n) akákoľvek forma odpisovania alebo nedovolenej spolupráce alebo napovedania 

v priebehu písomného alebo ústneho hodnotenia študijných výsledkov (preverovania 

vedomostí) alebo počas prípravy naň v rámci predmetu, alebo používanie technických 

zariadení alebo akýchkoľvek nosičov informácii iným ako dovoleným spôsobom 

v priebehu písomného alebo ústneho hodnotenia študijných výsledkov (preverovania 

vedomostí) alebo počas prípravy naň v rámci predmetu a to najmä ak: 
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1. študent má počas preverovania vedomostí pri sebe zariadenie umožňujúce skrytú 

formu komunikácie s inou osobou, prijímanie alebo odosielanie správ; za takéto 

zariadenie sa nepovažuje vypnutý mobilný telefón; 

2. študent počas preverovania vedomostí používa zariadenie umožňujúce 

komunikáciu s inou osobou, prijímanie alebo odosielanie správ; 

3. študent má počas preverovania vedomostí pri sebe akýkoľvek nosič informácií 

alebo má prístup k akémukoľvek nosiču informácií, ktorý obsahuje čo i len sčasti 

informácie alebo iné podklady, ktoré môžu byť predmetom preverovania vedomostí 

z daného predmetu; 

4. študent počas preverovania vedomostí používa akýkoľvek nosič informácií  alebo 

má prístup k akémukoľvek nosiču informácií, 

 

o) falšovanie alebo úmyselné neoprávnené pozmeňovanie dokladov súvisiacich so 

štúdiom; falšovanie alebo úmyselné neoprávnené pozmeňovanie preukazov, 

dokumentov alebo listín, ktoré študent predkladá na základe vnútorných predpisov UK 

a jej súčastí alebo na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo používanie 

nepravých alebo neoprávnene pozmenených dokladov súvisiacich so štúdiom alebo 

nepravých alebo neoprávnene pozmenených preukazov, dokumentov alebo listín, ktoré 

študent predkladá na základe vnútorných predpisov UK a jej súčastí alebo na základe 

všeobecne záväzného právneho predpisu, ako pravých a nepozmenených, 

p) porušenie pravidiel, ktoré je uchádzač povinný dodržiavať počas prijímacej skúšky 

a v dôsledku tohto porušenia pravidiel bol uchádzač prijatý na štúdium, 

q) neuhradenie školného alebo poplatku spojeného so štúdiom vo výške a termíne 

splatnosti podľa osobitného vnútorného predpisu UK; odmietnutie poskytnutia 

informácií a skutočností rozhodujúcich na ich určenie podľa § 71 ods. 3 písm. b) zákona 

o vysokých školách alebo uvedenie nepravdivých alebo neúplných informácií, 

r) využitie služby sociálnej podpory podľa zákona o vysokých školách na iný účel, než na 

aký sú určené, alebo ak ich využil napriek tomu, že na ne nemá nárok, alebo ak iným 

spôsobom túto podporu zneužil, napríklad prenechanie ubytovania v ubytovacom 

zariadení UK inej osobe bez súhlasu riaditeľa (vedúceho) ubytovacieho zariadenia, 

alebo ponechanie si viacerých ubytovaní v ubytovacích zariadeniach pri súbežnom 

štúdiu na viacerých fakultách UK alebo vysokých školách, 

s) obchodovanie s právami, spočívajúce v prenechaní práva získaného v súvislosti so 

štúdiom za odplatu, protihodnotu, protislužbu alebo inú výhodu,  

t) porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vnútorných predpisov UK 

o ochrane nefajčiarov na akademickej pôde UK a v okolí akademickej pôdy UK v takej 

vzdialenosti od hraníc akademickej pôdy, v rámci ktorej všeobecne záväzné právne 

predpisy ustanovujú zákaz fajčenia, 

u) výtržnosť alebo hrubá neslušnosť alebo správanie, ktoré je v hrubom rozpore s dobrými 

mravmi. 

 

(7) Disciplinárny priestupok je spáchaný verejne, ak je spáchaný 

a) obsahom tlačoviny alebo rozširovaním spisu, filmom, rozhlasom, televíziou, použitím 

počítačovej siete alebo iným obdobne účinným spôsobom, alebo 

b) pred viac ako dvoma súčasne prítomnými osobami. 
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(8) 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.5 Po uplynutí tejto doby nie je možné začať disciplinárne konanie. 

(9) Okrem študenta, ktorý disciplinárny priestupok spácha sám, rovnako sa za tento 

disciplinárny priestupok potrestá aj študent, ktorý organizoval spáchanie disciplinárneho 

priestupku, objednával konanie, ktoré je disciplinárnym priestupkom alebo napomáhal pri 

spáchaní disciplinárneho priestupku. 

(10) Disciplinárnym priestupkom podľa odseku 6 písm. n) nie je používanie takých nástrojov 

komunikácie a takých nosičov informácií, ktoré sú výslovne dovolené skúšajúcim 

pedagógom, a spôsobom, ktorý je výslovne dovolený skúšajúcim pedagógom. 

(11) Protiprávnosť disciplinárneho priestupku podľa odseku. 6 písm. n) bod 4 zaniká, ak študent 

preukáže, že nosič informácií neobsahoval ani sčasti informácie súvisiace s preverovanými 

vedomosťami. 

Čl. 4 

Disciplinárne opatrenie 

(1) Za disciplinárny priestupok možno uložiť študentovi niektoré z týchto disciplinárnych 

opatrení: 

a) pokarhanie, 

b) podmienečné vylúčenie zo štúdia, alebo 

c) vylúčenie zo štúdia.6 

 

(2) Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na charakter a závažnosť 

disciplinárneho priestupku, najmä na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru 

zavinenia, na dôsledky disciplinárneho priestupku,  na doterajšie správanie študenta a jeho 

študijné výsledky, na to, či spáchaný disciplinárny priestupok oľutoval, prípadne prejavil 

snahu o nápravu. Závažnosť disciplinárneho priestupku a mieru zavinenia posúdi príslušná 

disciplinárna komisia v priebehu disciplinárneho konania. Disciplinárna komisia musí mať 

na zreteli, že pre mieru zavinenia platí, že úmyselné zavinenie je závažnejšie ako 

nedbanlivostné zavinenie.  

(3) Disciplinárne opatrenie pokarhanie sa spravidla ukladá za menej závažný disciplinárny 

priestupok alebo disciplinárny priestupok spáchaný z nedbanlivosti.  

(4) Disciplinárne opatrenia podmienečné vylúčenie zo štúdia a vylúčenie zo štúdia sa ukladajú 

za závažné disciplinárne priestupky.  

(5) Disciplinárne opatrenie vylúčenie zo štúdia sa ukladá najmä, ak študent  

a) úmyselne spáchal závažný disciplinárny priestupok, 

b) opakovane spáchal disciplinárny priestupok, za ktorý mu bolo uložené disciplinárne 

opatrenie pokarhanie alebo disciplinárne opatrenie podmienečné vylúčenie zo štúdia,  

                                                 
5  § 72 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
6  § 72 ods. 2 zákona o vysokých školách. 



 8 

c) počas plynutia doby podmienečného odkladu vylúčenia zo štúdia spáchal ďalší 

disciplinárny priestupok alebo 

d) spáchal disciplinárny priestupok podľa čl. 3 ods. 6 písm. b) až s). 

 

(6) Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia podmienečné vylúčenie zo štúdia sa v rozhodnutí 

stanoví doba a podmienky, pri dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zo štúdia 

zrušené. Prihliada sa pritom k závažnosti disciplinárneho priestupku. Dĺžka 

podmienečného odkladu vylúčenia zo štúdia je najmenej šesť mesiacov a najviac jeden rok 

(ďalej len „skúšobná doba“). Skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia.  

(7) Dekan alebo ním poverená osoba dohliada na plnenie podmienok stanovených v rozhodnutí 

o podmienečnom vylúčení zo štúdia, pri dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zo 

štúdia zrušené. Podmienky môžu spočívať napríklad na dohode nahradiť v skúšobnej dobe 

spôsobenú škodu, osobne alebo verejne sa ospravedlniť poškodenému, podrobiť sa liečeniu 

závislosti od návykových látok alebo zdržať sa nejakého konania. 

(8) Ak študent dodržal podmienky rozhodnutia o podmienečnom vylúčení zo štúdia počas celej 

skúšobnej doby a osvedčil sa, dekan rozhodnutím zruší podmienečné vylúčenie zo štúdia. 

Ak študent podmienky nedodržal, dekan vydá rozhodnutie, ktorým zruší podmienečné 

vylúčenie zo štúdia a súčasne rozhodne o vylúčení zo štúdia, a to bez potreby osobitného 

zasadania disciplinárnej komisie. Ak dekan do 30 dní od uplynutia skúšobnej doby 

nerozhodne, má sa za to, že sa študent osvedčil a podmienečné vylúčenie zo štúdia bolo 

zrušené. 

(9) Ak sa študent pred uplynutím skúšobnej doby dopustí ďalšieho disciplinárneho priestupku, 

spravidla je mu uložené disciplinárne opatrenie vylúčenie zo štúdia. Rozhodnutie o uložení 

disciplinárneho opatrenia vylúčenie zo štúdia obsahuje súčasne aj zrušenie rozhodnutia 

o uložení disciplinárneho opatrenia podmienečné vylúčenie zo štúdia. 

(10) Disciplinárna komisia môže uznesením upustiť od návrhu na uloženie disciplinárneho 

opatrenia, ak možno predpokladať, že samotné prerokovanie disciplinárneho priestupku 

disciplinárnou komisiou povedie k náprave. 

DRUHÁ ČASŤ 

DISCIPLINÁRNE KONANIE 

Čl. 5  

Podnet a návrh na začatie disciplinárneho konania 

(1) Disciplinárne konanie proti študentovi, ktorý je podozrivý zo spáchania disciplinárneho 

priestupku (ďalej aj „študent“), sa začína doručením písomného návrhu na začatie 

disciplinárneho konania predsedovi disciplinárnej komisie. Dekan predkladá návrh na 

začatie disciplinárneho konania predsedovi disciplinárnej komisie.   

(2) Podnet na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania môže podať každý, kto sa 

dozvedel o konaní študenta, ktoré môže mať charakter disciplinárneho priestupku. Podnet 

sa podáva dekanovi, inému zamestnancovi UK alebo študentovi doktorandského študijného 

programu v dennej forme štúdia (ďalej len „interný doktorand“). Zamestnanec UK alebo 

interný doktorand je povinný postúpiť podnet dekanovi. Ak je podnet dôvodný, podá  dekan 
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predsedovi disciplinárnej komisie návrh na začatie disciplinárneho konania. Totožnosť 

osoby, ktorá podala podnet, sa na požiadanie podávateľa podnetu utají. 

(3) Návrh na začatie disciplinárneho konania spravidla obsahuje 

a) presný popis konania študenta, ktorým sa mal dopustiť spáchania disciplinárneho 

priestupku s označením príslušných ustanovení tohto disciplinárneho poriadku, 

všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov UK alebo jej súčastí, 

ktoré mali byť porušené,  

b) čas a miesto, kde mal byť disciplinárny priestupok spáchaný,   

c) dôkazy, o ktoré sa návrh opiera,   

d) odôvodnenie, prečo sa konanie považuje za disciplinárny priestupok, 

e) označenie študenta, ktorý mal disciplinárny priestupok spáchať.  

 

(4) Pokiaľ návrh na začatie disciplinárneho konania nespĺňa náležitosti podľa odseku 3, 

predseda disciplinárnej komisie môže vyzvať dekana, aby v určenej lehote odstránil 

nedostatky návrhu. Vo výzve predseda disciplinárnej komisie uvedie, v čom vidí 

nedostatky návrhu.  Ak dekan v určenej lehote nedostatky neodstráni, predseda 

disciplinárnej komisie návrh na začatie disciplinárneho konania odmietne a upovedomí 

o tom dekana. 

Čl. 6 

Rokovanie disciplinárnej komisie 

(1) Na základe návrhu na začatie disciplinárneho konania predseda disciplinárnej komisie 

zvolá bez zbytočného odkladu zasadnutie disciplinárnej komisie.   

(2) Proces prípravy zasadnutia a priebeh zasadnutia disciplinárnej komisie upravuje rokovací 

poriadok disciplinárnej komisie. 

Čl. 7 

Rozhodovanie disciplinárnej komisie  

(1) Disciplinárna komisia po prerokovaní disciplinárneho priestupku rozhodne o podaní 

návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia dekanovi alebo o zastavení disciplinárneho 

konania.  

(2) Podrobnosti o rozhodovaní a hlasovaní disciplinárnej komisie upravuje rokovací poriadok 

disciplinárnej komisie. 

(3) Predseda disciplinárnej komisie rozhodnutie podľa odseku 1 zasiela dekanovi a študentovi, 

a to spravidla do dvoch týždňov od zasadnutia disciplinárnej komisie, spolu s kópiou 

zápisnice v súlade s čl. 7 ods. 5 rokovacieho poriadku disciplinárnej komisie. 
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Čl. 8 

Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia 

(1) Dekan ukladá disciplinárne opatrenie za spáchanie disciplinárneho priestupku podľa čl. 4 

ods. 1 rozhodnutím.7  Disciplinárne opatrenie sa ukladá spravidla do dvoch týždňov od 

doručenia návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia disciplinárnou komisiou. 

(2) Dekan nemôže uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie, než navrhla disciplinárna komisia,8 

môže však uložiť miernejšie disciplinárne opatrenie alebo rozhodnúť o upustení od 

uloženia disciplinárneho opatrenia podľa odseku 10. Dekan odôvodneným rozhodnutím 

zastaví disciplinárne konanie v prípadoch, v ktorých mala konanie zastaviť disciplinárna 

komisia podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) až e) rokovacieho poriadku disciplinárnej komisie. 

(3) Dekan môže po doručení návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia vrátiť predmetný 

návrh späť disciplinárnej komisii za účelom doplnenia návrhu v prípade, ak je podľa jeho 

názoru potrebné vykonať ďalšie úkony, ktoré sú potrebné na vydanie rozhodnutia o uložení 

disciplinárneho opatrenia. V prípade vrátenia návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia 

disciplinárna komisia bez zbytočného odkladu vykoná dekanom navrhnuté úkony. 

(4) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné, musí obsahovať výrok, 

odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie.  

(5) Výrok rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia obsahuje  

a) označenie orgánu, ktorý rozhodol o disciplinárnom priestupku, 

b) adresáta rozhodnutia (meno a priezvisko študenta, dátum narodenia, miesto trvalého 

pobytu, študijný program, rok štúdia a stupeň štúdia), 

c) rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia s uvedením druhu disciplinárneho 

opatrenia, prípadne rozhodnutie o upustení od uloženia disciplinárneho opatrenia,  

d) opis skutku tak, aby nemohol byť zamenený s iným skutkom, spravidla s uvedením 

miesta, času a spôsobu spáchania, prípadne uvedenie iných skutočností, ktoré skutok 

nezameniteľne identifikujú, 

e) označenie spáchaného disciplinárneho priestupku s uvedením príslušných ustanovení 

tohto disciplinárneho poriadku, ktoré boli jeho spáchaním naplnené, a prípadne aj 

s uvedením ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných 

predpisov UK alebo jej súčastí, ktoré boli spáchaním disciplinárneho priestupku 

porušené. 

 

(6) Ak sa ukladá disciplinárne opatrenie podmienečné vylúčenie zo štúdia, vo výroku 

rozhodnutia sa ďalej uvádzajú podmienky, pri dodržaní ktorých bude podmienečné 

vylúčenie zo štúdia zrušené, a dĺžka skúšobnej doby. 

(7) Odôvodnenie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia obsahuje 

a) zhrnutie a zhodnotenie všetkých skutočností, na základe ktorých sa rozhodlo, vrátane 

formy zavinenia, s uvedením dôkazov a iných podkladov pre rozhodnutie, z ktorých 

boli tieto skutočnosti zistené, ako aj úvah, ktorými bol dekan vedený pri hodnotení 

dôkazov a iných podkladov pre rozhodnutie,  

                                                 
7  § 72 ods. 4 a 6 zákona o vysokých školách. 
8  § 72 ods. 4 druhá veta zákona o vysokých školách. 
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b) údaj o tom, ako sa dekan vysporiadal s vyjadreniami, návrhmi a pripomienkami 

študenta, 

c) úvahy, ktorými bol dekan vedený pri použití predpisov, na základe ktorých sa rozhodlo, 

vrátane odôvodnenia použitia správnej úvahy pri ukladaní disciplinárneho opatrenia.   

 

(8) Poučenie obsahuje informáciu, či je rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia 

konečné, alebo či možno proti nemu podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o uložení 

disciplinárneho opatrenia, v akej lehote, na ktorý orgán a kde možno podať žiadosť 

o preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia. Poučenie obsahuje aj 

informáciu, či rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia možno preskúmať súdom. 

(9) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť študentovi doručené do 

vlastných rúk.9  

(10) Ak ide o menej závažný priestupok a možno predpokladať, že samotné prerokovanie 

priestupku disciplinárnou komisiou povedie k náprave, dekan môže rozhodnutím upustiť 

od uloženia disciplinárneho opatrenia. Ustanovenia tohto článku sa v takomto prípade 

použijú primerane. 

TRETIA ČASŤ 

PRESKÚMANIE ROZHODNUTIA O ULOŽENÍ DISCIPLINÁRNEHO OPATRENIA 

Čl. 9 

Preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia 

(1) Študent, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie, môže písomne požiadať 

o preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia, a to v lehote do ôsmich dní 

odo dňa jeho doručenia. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho 

opatrenia (ďalej len „žiadosť o preskúmanie rozhodnutia“), sa podáva dekanovi, ktorý 

rozhodnutie vydal. Včas podaná žiadosť o preskúmanie rozhodnutia má odkladný účinok. 

(2) Zo žiadosti o preskúmanie rozhodnutia by malo byť zrejmé, kto ju podáva, proti ktorému 

rozhodnutiu smeruje a čo sa navrhuje, v čom je rozpor rozhodnutia alebo disciplinárneho 

konania, ktoré mu predchádzalo, s právnymi predpismi alebo s vnútornými predpismi UK 

alebo jej súčasti. 

(3) Dekan preskúma skutočnosti uvedené v žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. Dekan môže 

sám žiadosti vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Proti rozhodnutiu o uložení 

disciplinárneho opatrenia, ktorým bolo zmenené pôvodné rozhodnutie, je možné podať 

opätovne žiadosť o jeho preskúmanie.  

(4) Ak dekan žiadosti o preskúmanie rozhodnutia nevyhovie, postúpi ju do pätnástich 

pracovných dní na rozhodnutie rektorovi. So žiadosťou o preskúmanie rozhodnutia postúpi 

rektorovi celý spisový materiál spolu so správou podľa odseku 5 vrátane vlastného 

stanoviska k žiadosti o preskúmanie rozhodnutia.  

(5) Správa obsahuje komplexné výsledky doterajšieho disciplinárneho konania, najmä údaje 

o všetkých vykonaných úkonoch, o novo vykonaných dôkazoch a vyšetreniach, stanovisko 

k včasnosti podania žiadosti o preskúmanie rozhodnutia a k dodržaniu predpísaných 

                                                 
9  § 72 ods. 6 zákona o vysokých školách. 

http://www.zilina.sk/
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náležitostí žiadosti. Dekan v správe uvedie svoje stanovisko k prípadným  námietkam 

študenta spolu s príslušnými dôkazmi a taktiež názor, pokiaľ ide o úplnosť a správnosť 

zisteného skutočného stavu veci, ako aj právny názor, z ktorého sa v napadnutom 

rozhodnutí o uložení disciplinárneho opatrenia vychádza. 

(6) Rektor ako druhostupňový orgán rozhodnutie dekana preskúma a ak zistí, že je v rozpore 

so zákonom, vnútorným predpisom UK alebo jej súčasti, rozhodnutie zmení alebo zruší, 

inak žiadosť zamietne a rozhodnutie potvrdí. Rektor môže zmeniť rozhodnutie dekana 

a uložiť miernejšie disciplinárne opatrenie, ak sú na to dôvody podľa čl. 4; v takomto 

prípade rektor odôvodní, v čom vidí neprimeranosť uloženého disciplinárneho opatrenia 

a odôvodní primeranosť ním ukladaného disciplinárneho opatrenia. Rektor musí vydať 

rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia 

dekana.10 

(7) V odôvodnení druhostupňového rozhodnutia sa popíše doterajší priebeh disciplinárneho 

konania (označenie prvostupňového orgánu, ktorý rozhodol o disciplinárnom priestupku, 

kde a kedy bolo rozhodnutie vydané, koho a akej veci sa rozhodnutie týkalo). Ďalej sa 

v druhostupňovom rozhodnutí uvedie, kto a kedy podal žiadosť o preskúmanie 

rozhodnutia. Súčasne sa zhodnotí, či bola žiadosť o preskúmanie rozhodnutia podaná včas 

a oprávnenou osobou. Následne sa v druhostupňovom rozhodnutí stručne opíše, čo študent 

vo svojej žiadosti o preskúmanie rozhodnutia namieta, čo navrhuje a súčasne sa  vysporiada 

s týmito námietkami. 

(8) Na druhostupňové rozhodnutie sa primerane použijú ustanovenia čl. 8 ods. 5, 6, 8 a 9. 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Čl. 10 

Právoplatnosť rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia 

(1) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia, proti ktorému nemožno podať žiadosť 

o preskúmanie rozhodnutia, je právoplatné. 

(2) Prvostupňové rozhodnutie dekana o uložení disciplinárneho opatrenia, proti ktorému 

študent nepodal žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, nadobúda právoplatnosť dňom 

márneho uplynutia osemdňovej lehoty podľa čl. 9 ods. 1.  

(3) Druhostupňové rozhodnutie rektora o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia nadobúda 

právoplatnosť dňom jeho doručenia študentovi.  

(4) Ak bolo študentovi uložené disciplinárne opatrenie vylúčenie zo štúdia, dňom skončenia 

štúdia je deň, keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť.11 

                                                 
10  § 72 ods. 6 zákona o vysokých školách. 
11  § 66 ods. 2 písm. c) zákona o vysokých školách.  
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Čl. 11 

Doručovanie 

(1) Rozhodovanie o disciplinárnom priestupku sa považuje za rozhodovanie vo veciach 

akademických práv a povinností študenta. 

(2) Na doručovanie písomností v disciplinárnom konaní sa primerane použijú ustanovenia 

o doručovaní písomností podľa príslušnej časti Študijného poriadku UK, ktorá upravuje 

konania vo veciach akademických práv a povinností študentov. 

Čl. 12 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

(1) Na rozhodovanie o uložení disciplinárnych opatrení podľa tohto disciplinárneho poriadku 

sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov.12 

(2) Na disciplinárne konanie týkajúce sa študentov zapísaných v študijných programoch 

uskutočňovaných na fakulte sa vzťahujú ustanovenia tohto disciplinárneho poriadku, 

pokiaľ fakulta nevydá v zmysle zákona o vysokých školách13 vlastný disciplinárny 

poriadok pre študentov, ktorý musí byť v súlade s týmto disciplinárnym poriadkom. 

(3) Fakulty UK uvedú disciplinárne poriadky, ktoré majú vydané, do súladu s týmto 

disciplinárnym poriadkom do nadobudnutia účinnosti tohto disciplinárneho poriadku.  

(4) Zodpovednosť za disciplinárne priestupky, ktorých sa študent dopustil pred nadobudnutím 

účinnosti tohto disciplinárneho poriadku, sa posúdi podľa doterajšieho predpisu, pokiaľ ku 

konaniu zakladajúcu zodpovednosť došlo pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto 

disciplinárneho poriadku. Podľa tohto disciplinárneho poriadku sa zodpovednosť za 

doterajšie disciplinárne priestupky posúdi len vtedy, ak by to bolo pre študenta 

priaznivejšie. 

(5) Disciplinárne konanie začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto disciplinárneho poriadku 

sa dokončí podľa tohto disciplinárneho poriadku. 

(6) Prílohami tohto disciplinárneho poriadku sú: 

Príloha č. 1 Návrh na začatie disciplinárneho konania 

Príloha č. 2 Predvolanie 

Príloha č. 3 Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia 

Príloha č. 4 Rozhodnutie o upustení od uloženia disciplinárneho opatrenia 

Príloha č. 5 Rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia o uložení disciplinárneho 

opatrenia 

 

(7) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto disciplinárneho poriadku sa zrušuje  vnútorný predpis 

č. 8/2008 Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov 

v znení dodatku č. 1. 

                                                 
12  § 108 zákona o vysokých školách. 
13  § 33 ods. 3 písm. d) zákona o vysokých školách. 
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(8) Tento disciplinárny poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým 

senátom UK a účinnosť 1. septembra 2018.  

 

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

predseda Akademického senátu UK                                                                 

 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

                              rektor UK 
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