
Vnútorný predpis Univerzity J. Selyeho v Komárne 

(Aktuálne znenie v znení Dodatku č. 1, ktorý nadobudol platnosť a účinnosť dňom 19. 10. 2022) 

Disciplinárny poriadok pre študentov 

Univerzity J. Selyeho 

 

Akademický senát Univerzity J. Selyeho v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) § 15 ods. 1 písm. j) zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a neskorších 

predpisov, na základe Štatútu Univerzity J. Selyeho schválil tento Disciplinárny poriadok pre 

študentov Univerzity J. Selyeho ako vnútorný predpis univerzity:  

 

 

Článok 1 

Rozsah platnosti 

 

 

1. Tento disciplinárny poriadok je záväzný pre fakulty univerzity, ktoré zriaďujú 

disciplinárne komisie na prejednanie disciplinárnych priestupkov študentov zapísaných na 

študijnom programe uskutočňovanom na fakulte.  

 

2. Ak fakulta rozhodne, že potrebuje na vlastné podmienky podrobnejšie upraviť tento 

disciplinárny poriadok, vydá ako svoj vnútorný predpis disciplinárny poriadok fakulty pre 

študentov (ďalej len „disciplinárny poriadok fakulty“). Disciplinárny poriadok fakulty 

nesmie byť v rozpore s týmto disciplinárnym poriadkom.  

 

Článok 2 

Disciplinárne komisie 

 

 

1. Disciplinárna komisia fakulty rieši disciplinárne priestupky študentov zapísaných na 

študijné programy uskutočňované fakultou.  

 

 

2. Členov disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu vymenúva dekan z radov členov jej 

akademickej obce po schválení akademickým senátom fakulty.  

 

3. Disciplinárna komisia má šesť členov, z ktorého traja sú študenti. Členstvo v komisii je 

nezastupiteľné.  

 

4. Funkčné obdobie členov disciplinárnej komisie fakulty zo zamestnaneckej časti 

akademickej obce je najviac štvorročné, funkčné obdobie členov disciplinárnej komisie 

fakulty zo študentskej časti akademickej obce fakulty je najviac dvojročné. Tá istá osoba 

môže byť vymenovaná za člena disciplinárnej komisie fakulty aj opakovane.  

 

5. Členstvo v disciplinárnej komisii zaniká skončením funkčného obdobia, skončením 

členstva v akademickej obci UJS, vzdaním sa členstva alebo odvolaním.  

 

6. Tajomníka disciplinárnej komisie menuje dekan fakulty. Tajomník nemá v komisii 

hlasovacie právo.  



 

Článok 3 

Priestupky zakladajúce disciplinárne konanie 

 

1. Disciplinárny priestupok je porušenie právnych predpisov alebo vnútorných predpisov 

univerzity a jej fakúlt, alebo verejného poriadku.  

 

2. Disciplinárnym priestupkom podľa tohto poriadku je:  

a)  závažné porušenie alebo vedomé nedodržanie ustanovení všeobecne záväzných 

právnych predpisov, vnútorných predpisov a vnútorných riadiacich aktov univerzity 

alebo fakulty, 

b)  falšovanie úradných dokladov o štúdiu (zápisy o skúškach, kredity a iné).  

c)  úmyselný trestný čin, za ktorý bol páchateľ právoplatne odsúdený,  

d)  odsúdenie študenta najmenej na podmienečný trest odňatia slobody alebo peňažný trest 

pre trestný čin,  

e) násilný čin proti študentovi, zamestnancovi alebo návštevníkovi univerzity na 

akademickej pôde,  

f)  krádež alebo závažné poškodenie majetku, ktorý vlastní, spravuje alebo má v nájme 

univerzita,  

g)  závažné ohrozenie mravnosti na akademickej pôde (šírenie pornografie, požívanie a 

šírenie toxických a psychotropných látok, nadmerné požívanie alkoholických nápojov),  

h)  privlastňovanie si práce iného autora vydávaním za vlastný originál (plagiátorstvo),  

i) závažné porušenie pravidiel a pokynov používania informačno-komunikačnej 

infraštruktúry univerzity  

j)  podvádzanie na skúške, 

k)  nezaplatenie školného a poplatkov spojených so štúdiom v termíne stanovenom 

fakultou. 

 

Článok 4 

Disciplinárne opatrenia 

 

1. Za disciplinárny priestupok možno študentovi uložiť niektoré z týchto disciplinárnych 

opatrení:  

a) pokarhanie,  

b) podmienečné vylúčenie zo štúdia,  

c) vylúčenie zo štúdia.  

 

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

závažný disciplinárny priestupok alebo disciplinárny priestupok spáchaný z nedbalosti.   

 

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

(maximálne 1 rok) a podmienky, pri dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie 

zrušené. Prihliada sa pritom na závažnosť 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 

1 písm. c).  

 



4. Disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 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.  

 

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. V prípade, ak má študent v priebehu svojho štúdia 2 prípadne viac písomných pokarhaní, 

môže byť podmienečne vylúčený zo štúdia.  

 

7. Ak sa študent v priebehu podmienečného vylúčenia zo štúdia dopustí skutku, za ktorý je 

možné uložiť disciplinárne opatrenie podľa ods. 1, vylúči sa zo štúdia.  

 

8. 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.  

 

9. Disciplinárny priestupok je premlčaný, ak od jeho spáchania uplynul viac ako jeden rok.  

 

10. Dekan nemôže uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie, než navrhla disciplinárna komisia.  

 

 

Článok 5 

Preskúmanie rozhodnutia 

 

1. Študent môže podať písomnú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o disciplinárnom 

opatrení do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. Študent podáva žiadosť dekanovi 

príslušnej fakulty. 

 

2.  Dekan môže sám žiadosti študenta vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť v lehote 

do 15 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosti nevyhovie, postúpi ju rektorovi. Rektor 

rozhodnutie dekana preskúma a ak je v rozpore so zákonom, vnútorným predpisom UJS 

alebo jej súčasti, rozhodnutie zmení alebo zruší. Rektor musí vydať rozhodnutie najneskôr 

do 30 dní od doručenia žiadosti z fakulty o preskúmanie rozhodnutia dekana. Ak rektor 

rozhodnutie zruší, môže odvolanie vrátiť dekanovi, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a 

rozhodnutie. Dekan je v tomto prípade viazaný právnym názorom rektora.  

 

 

3. Rozhodnutie o odvolaní musí byť doručené študentovi do vlastných rúk a zaslané na 

vedomie orgánu, ktorý vydal rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia.  

 

4. Proti rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať.  

 

 

Článok 6 

Zahladenie disciplinárneho opatrenia 

 



1. Ak študent v priebehu jedného roka od dňa právoplatného uloženia disciplinárneho 

opatrenia riadne plní svoje povinnosti študenta UJS a nedopustí sa ďalšieho disciplinárneho 

priestupku, posudzuje sa po uplynutí uvedenej doby tak, ako by mu disciplinárne opatrenie 

nebolo uložené. Vyhotovenie právoplatného rozhodnutia o uložení disciplinárneho  

opatrenia sa vyberie z osobného spisu študenta a nesmie sa uvádzať ani v hodnoteniach 

študenta.  

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na rozhodnutie o uložení disciplinárnych opatrení sa vzťahujú všeobecné predpisy o 

správnom konaní.  

 

2. Disciplinárny poriadok pre študentov UJS bol prerokovaný a schválený dňa 9. februára 

2009 v Akademickom senáte UJS, číslo uznesenia 09/02/20095 a  nadobúda platnosť dňom 

jeho schválenia.  

 

Dodatok č. 1 k Disciplinárnemu poriadku UJS nadobudol platnosť a účinnosť dňom 19. 10. 

2022 

 

 

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  RNDr. József Bukor, PhD.                                                     doc. RNDr. János Tóth, PhD.  

        predseda AS UJS                                                                              rektor UJS 


