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Akademický senát Univerzity J. Selyeho  (ďalej len „AS UJS“)  v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) a 

§ 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a neskorších predpisov schválil dňa  18. 10. 2022  tento Dodatok č. 1 

k Disciplinárnemu poriadku pre študentov Univerzity J. Selyeho (ďalej len „Disciplinárny 

poriadok UJS“): 

Článok  I 

Predmet dodatku 

Disciplinárny poriadok UJS sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. V Článku 1 Rozsah platnosti sa vpúšťa bod 1. Ostatné body Článku 1 sa primerane 

prečíslujú ako bod 1 a bod 2. 

 V Článku 1 v pôvodnom bode 2 (po odstránení bodu 1 v Článku 1 to bude označované 

ako bod 1) v prvej vete sa vypúšťa slovo „aj“. 

2. V Článku 2 Disciplinárne komisie sa vypúšťa bod 1 a bod 3. Ostatné body sa primerane 

prečíslujú ako bod 1 až bod 6.  

 V Článku 2 v pôvodnom bode 8 (po odstránení bodu 1 a bodu 3 v Článku 2 to bude 

označované ako bod 6) prvá veta sa mení a znie: „Tajomníka disciplinárnej komisie 

menuje dekan fakulty.“ 

3. V Článku 3 Priestupky zakladajúce disciplinárne konanie v bode 2 písm. a) sa mení 

a znie: „a) závažné porušenie alebo vedomé nedodržanie ustanovení všeobecne 

záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov a vnútorných riadiacich aktov 

univerzity alebo fakulty,” 

4. V Článku 3 Priestupky zakladajúce disciplinárne konanie v bode 2 sa vkladá písm. k), 

ktoré znie: nezaplatenie školného a poplatkov spojených so štúdiom v termíne 

stanovenom fakultou 

5. V Článku 4 Disciplinárne opatrenia bod 10 sa mení a znie: „Dekan nemôže uložiť 

prísnejšie disciplinárne opatrenie, než navrhla disciplinárna komisia.“ 

6. V Článku 5 Preskúmanie rozhodnutia v bode 1 posledná veta sa mení a znie: „Študent 

podáva žiadosť dekanovi príslušnej fakulty.“    

7. V Článku 5 Preskúmanie rozhodnutia v bode 2 prvá veta sa mení a znie: „Dekan môže 

sám žiadosti študenta vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť v lehote do 15 dní od 

doručenia žiadosti.“    

8. V Článku 5 Preskúmanie rozhodnutia sa vypúšťa bod 3. Ostatné body sa primerane 

prečíslujú  ako bod 3 a bod 4. 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Disciplinárneho poriadku UJS sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

2. Zároveň sa ruší Rokovací poriadok disciplinárnej komisie pre študentov Univerzity J. 

Selyeho, ktorý bol schválený AS UJS dňa 09.02.2009, číslo uznesenia 09/02/2009-6. 

3. Tento dodatok č.1 k Disciplinárnemu poriadku UJS nadobúda platnosť a účinnosť dňa 19. 

10. 2022. 

V Komárne dňa 18. 10. 2022 
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 doc. PaedDr. Andrea  Puskás, PhD.                Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.     

        predsedníčka AS UJS                                            rektor UJS  


