Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E
_______________________________________________
S M E R N I C A

č. 29

DISCIPLINÁRNY PORIADOK
PRE ŠTUDENTOV ŽILINSKEJ UNIVERZITY

(Úplné znenie smernice z decembra 2002
v znení dodatkov č.1 a 2)

Žilina, december 2002

Článok 1
Základné ustanovenia
(1) Disciplinárny poriadok pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline je vnútorným predpisom
univerzity v zmysle § 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 VŠ“).
(2) Disciplinárny poriadok sa delí na dve časti
a) Oddiel A sa vzťahuje na disciplinárne priestupky študentov Žilinskej univerzity (ďalej len
„ŽU“), ktoré prerokúva príslušná disciplinárna komisia ŽU, ak je študent zapísaný
v celouniverzitnom študijnom programe alebo fakulty ŽU, na ktorej je študent zapísaný.
b) Oddiel B sa vzťahuje na disciplinárne priestupky študentov ŽU, ktoré prerokúva príslušná
disciplinárna komisia ubytovacieho zariadenia ŽU (ďalej len „UZ ŽU“), v ktorom je študent
ubytovaný.
Oddiel A
Disciplinárne poriadky ŹU a fakúlt ŽU
Článok 2
Disciplinárny priestupok a disciplinárne opatrenia
(1) Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných predpisov
ŽU a jej súčastí, alebo verejného poriadku, v zmysle § 72 zákona o VŠ.
(2) Za disciplinárny priestupok možno uložiť študentovi niektoré z týchto disciplinárnych opatrení
a) pokarhanie,
b) podmienečné vylúčenie zo štúdia s určením lehoty a podmienok, pri dodržaní ktorých bude
podmienečné vylúčenie zo štúdia zrušené,
c) vylúčenie zo štúdia.
(3) Uloženie disciplinárneho opatrenia podľa ods. 2 nezbavuje študenta prípadnej povinnosti
nahradiť škodu, ktorú svojím konaním spôsobil.
(4) Konanie o disciplinárnom priestupku začne disciplinárna komisia (čl. 3) do 10 dní odo dňa, keď
jej bol disciplinárny priestupok študenta oznámený, najneskôr však do jedného roka od času, keď
k disciplinárnemu priestupku došlo.
(5) Disciplinárna komisia rozhodne o návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia do 15 dní od
začatia konania o disciplinárnom priestupku.
(6) Pri navrhovaní disciplinárneho opatrenia disciplinárna komisia prihliada najmä na závažnosť, čas
trvania alebo následky disciplinárneho priestupku, ako aj na disciplinárne opatrenia, uložené
študentovi v minulosti.
(7) Disciplinárne opatrenie ukladá rektor na základe návrhu disciplinárnej komisie ŽU alebo dekan
fakulty na základe návrhu disciplinárnej komisie fakulty. Rektor/dekan nemôže študentovi uložiť
prísnejšie disciplinárne opatrenie ako je opatrenie, navrhnuté disciplinárnou komisiou.
(8) Ak samotné prerokúvanie disciplinárneho priestupku postačuje k náprave študenta, je možné
upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia.
(9) Rozhodnutie rektora/dekana o uložení disciplinárneho opatrenia sa vyhotovuje písomne
s odôvodnením rozhodnutia a poučením o možnosti požiadať o preskúmanie rozhodnutia.
Rozhodnutie sa doručuje študentovi do vlastných rúk.
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(10) Rozhodnutie o udelení disciplinárneho opatrenia sa ukladá do osobných spisov študenta na
rektoráte alebo na dekanáte fakulty, kde je študent zapísaný na štúdium.
(11) Študent má právo podať písomnú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o disciplinárnom opatrení
(čl. 4). Žiadosť študenta o preskúmanie rozhodnutia o disciplinárnom opatrení má odkladný
účinok.
Článok 3
Disciplinárne komisie ŽU a fakúlt ŽU
(1) Disciplinárna komisia ŽU rieši disciplinárne priestupky študentov zapísaných na celouniverzitné
študijné programy. Disciplinárne komisie fakúlt riešia disciplinárne priestupky študentov
zapísaných na študijné programy uskutočňované na príslušnej fakulte. Výnimkou je riešenie
priestupkov, ktorých sa študenti dopustili v UZ ŽU.
(2) Disciplinárna komisia ŽU má spolu 6 členov. Traja členovia sú vysokoškolskí učitelia ŽU a traja
členovia sú študenti ŽU. Predsedu a členov komisie vymenúva rektor po schválení
Akademickým senátom ŽU, vysokoškolských učiteľov na obdobie štyroch rokov, študentov na
obdobie jedného roka.
(3) Disciplinárna komisia fakulty má spolu 6 členov. Traja členovia sú vysokoškolskí učitelia
fakulty a traja členovia sú študenti fakulty. Predsedu a členov komisie vymenúva dekan po
schválení Akademickým senátom fakulty, vysokoškolských učiteľov na obdobie štyroch rokov,
študentov na obdobie jedného roka.
(4) Rokovanie disciplinárnych komisií ŽU a fakúlt sa riadi Rokovacím poriadkom disciplinárnych
komisií.
Článok 4
Preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia
(1) Písomnú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o disciplinárnom opatrení môže študent
celouniverzitného študijného programu podať rektorovi. Rektor môže žiadosti sám vyhovieť a
rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie, postúpi ju na Ministerstvo školstva SR
najneskôr do 10 dní od dňa, kedy mu bola doručená. Na toto odvolanie sa vzťahujú všeobecné
predpisy o správnom konaní (§ 108 zákona o VŠ).
(2) Písomnú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o disciplinárnom opatrení môže študent fakulty
podať dekanovi do ôsmich dní odo dňa, kedy mu bolo rozhodnutie doručené. Dekan môže
žiadosti sám vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie, postúpi ju
rektorovi najneskôr do 10 dní od dňa, kedy mu bola doručená. Rektor rozhodnutie dekana
preskúma a rozhodnutie potvrdí, alebo, ak je v rozpore so zákonom, vnútornými predpismi ŽU
alebo jej súčasti, rozhodnutie zmení alebo zruší. Na preskúmanie rozhodnutia dekana o uložení
disciplinárneho opatrenia zriaďuje rektor osobitnú 3-člennú komisiu, ktorej jedným členom je
zamestnanec referátu kontroly ŽU. Rektor musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 dní od
doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana. Voči rozhodnutiu rektora vo veci
preskúmania rozhodnutia dekana o uložení disciplinárneho opatrenia sa môže študent odvolať na
Ministerstvo školstva SR podľa § 102 ods. 2 písm. h) zákona o VŠ. Na toto odvolanie sa
vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (§ 108 zákona o VŠ).
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Oddiel B
Disciplinárny poriadok ubytovacích zariadení Žilinskej univerzity
Článok 5
Disciplinárny priestupok a disciplinárne opatrenia
(1) Disciplinárny poriadok UZ ŽU sa vzťahuje na konanie o disciplinárnych priestupkoch študentov
ŽU proti Ubytovaciemu poriadku ubytovacích zariadení.
(2) Za disciplinárny priestupok proti Ubytovaciemu poriadku ubytovacích zariadení možno uložiť
študentovi niektoré z týchto disciplinárnych opatrení
a) pokarhanie,
b) peňažná pokuta (úhradu možno nahradiť dobrovoľnou činnosťou v prospech UZ,
zodpovedajúcou výške pokuty),
c) verejnoprospešné práce,
d) podmienečné zrušenie ubytovania,
e) zrušenie ubytovania.
(3) Konanie o uložení disciplinárneho opatrenia začne disciplinárna komisia UZ (čl. 6) do 10 dní
odo dňa, keď jej bol disciplinárny priestupok študenta oznámený, najneskôr do jedného roka od
času, keď k disciplinárnemu priestupku došlo.
(4) Disciplinárna komisia rozhodne o návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia do 15 dní od
začatia konania o disciplinárnom priestupku.
(5) Pri navrhovaní disciplinárneho opatrenia disciplinárna komisia prihliada najmä na závažnosť,
čas trvania alebo následky disciplinárneho priestupku, ako aj na predchádzajúce udelené
disciplinárne opatrenia.
(6) Študentovi môže byť ubytovanie podmienečne zrušené alebo zrušené bez predchádzajúceho
udelenia iného disciplinárneho opatrenia.
(7) Disciplinárne opatrenie ukladá na základe návrhu disciplinárnej komisie
a) riaditeľ UZ, pre UZ v Žiline,
b) pracovník poverený dekanom príslušnej fakulty vedením detašovaného pracoviska, pre UZ na
detašovaných pracoviskách ŽU.
Študentovi nemožno uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie ako je opatrenie navrhnuté
disciplinárnou komisiou.
(8) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia sa vyhotovuje písomne s odôvodnením
rozhodnutia a poučením o možnosti požiadať o preskúmanie rozhodnutia. Rozhodnutie sa
doručuje študentovi do vlastných rúk.
(9) Udelenie disciplinárneho opatrenia nezbavuje ubytovaného študenta povinnosti nahradiť škodu
spôsobenú na majetku univerzity v užívaní UZ a iných ubytovaných osôb.
(10) Študent má právo podať písomnú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o disciplinárnom opatrení
(čl. 7). Žiadosť študenta o preskúmanie rozhodnutia o disciplinárnom opatrení nemá odkladný
účinok.
(11) Ak sa dopustí disciplinárneho priestupku proti Ubytovaciemu poriadku ubytovacích zariadení
študent ŽU neubytovaný v UZ, bude priestupok riešiť disciplinárna komisia ŽU, ak je študent
zapísaný na celouniverzitnom študijnom programe alebo fakulty, na ktorej je študent zapísaný.
Udelenie disciplinárneho opatrenia nezbavuje študenta neubytovaného v UZ povinnosti nahradiť
škodu spôsobenú na majetku univerzity v užívaní UZ a iných ubytovaných osôb.
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Článok 6
Disciplinárna komisia ubytovacieho zariadenia
(1) Každé UZ má vytvorenú vlastnú disciplinárnu komisiu, ktorá rieši disciplinárne priestupky
študentov ubytovaných v príslušnom UZ.
(2) Disciplinárna komisia má spolu najmenej 6 členov. Členov komisie vymenúva riaditeľ UZ.
Členmi komisie sú :
a) najmenej jeden zamestnanec UZ – vymenovanie na 4 roky,
b) najmenej 5 členov študentov na návrh Rady ubytovaných študentov – vymenovanie na 1 rok.
Predsedu komisie volia členovia komisie zo svojich radov na 1 rok
(3) Rokovanie disciplinárnej komisie UZ sa riadi Rokovacím poriadkom disciplinárnych komisií.
Článok 7
Preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia
(1) Písomná žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o disciplinárnom opatrení sa podáva orgánu, ktorý
rozhodnutie vydal, do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia študentovi.
(2) Orgán, ktorý rozhodnutie vydal, môže žiadosti sám vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo
zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie, postúpi ju rektorovi najneskôr do 10 dní od jej doručenia.
(3) Rektor rozhodnutie o disciplinárnom opatrení preskúma a ak je v rozpore so zákonom,
vnútorným predpisom ŽU alebo jej súčasti, rozhodnutie zmení alebo zruší, inak žiadosť zamietne
a rozhodnutie potvrdí.
(4) Na preskúmanie rozhodnutia v zmysle ods. 3 zriaďuje rektor osobitnú 3-člennú komisiu, ktorej
jedným členom je zamestnanec referátu kontroly ŽU.
(5) Rektor vydá rozhodnutie najneskôr do 30 dní od dňa, kedy mu bola žiadosť doručená.
(6) Rozhodnutie rektora o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o udelení disciplinárneho opatrenia je
konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.
Článok 8
Záverečné ustanovenie
Disciplinárny poriadok pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline bol schválený Akademickým
senátom Žilinskej univerzity dňa 17. 12. 2002 a týmto dňom nadobudol platnosť a účinnosť.
Dodatok č. 1 bol schválený AS ŽU dňa 19.4.2004 a týmto dňom nadobudol platnosť a účinnosť.
Dodatok č. 2 bol schválený AS ŽU dňa 21.1.2008 a týmto dňom nadobudol platnosť a účinnosť.

Úplné znenie smernice bolo spracované dňa 1.2.2008

prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.
rektor
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