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Disciplinárny poriadok Trnavskej univerzity v Trnav e pre študentov  
z 27. júna 2013 

 
 

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „akademický senát 
univerzity“) sa podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
uzniesol dňa 27. júna 2013 na tomto disciplinárnom poriadku Trnavskej univerzity v Trnave 
pre študentov. 

 
PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE 
 

čl. 1 
 

Disciplinárny poriadok Trnavskej univerzity v Trnave pre študentov (ďalej len 
„disciplinárny poriadok univerzity") upravuje postavenie a činnosť Disciplinárnej komisie 
Trnavskej univerzity v Trnave pre študentov (ďalej len „disciplinárna komisia univerzity"), 
disciplinárnej komisie fakulty pre študentov (ďalej len "disciplinárna komisia fakulty"), 
spôsob prerokúvania disciplinárnych priestupkov a ukladanie disciplinárnych opatrení. 
 

čl. 2 
Disciplinárna komisia univerzity  

 
(1) Disciplinárna komisia univerzity prerokúva disciplinárne priestupky tých študentov 

Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „univerzita"), ktorí nie sú zapísaní na žiadnom 
študijnom programe uskutočňovanom na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi 
univerzity  v zmysle § 13 ods. 1 zákona. 

(2) Členov disciplinárnej komisie univerzity a  jej predsedu vymenúva z členov 
akademickej obce univerzity po schválení akademickým senátom univerzity rektor univerzity. 
Polovicu členov tejto komisie tvoria študenti (§ 13 ods. 2 zákona). Disciplinárna komisia 
univerzity je najmenej šesťčlenná. Predsedom disciplinárnej komisie univerzity je prorektor 
pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov.  

(3) Členstvo v disciplinárnej komisii univerzity členovi zaniká: 
(a) skončením funkčného obdobia, 
(b) ak sa písomne vzdá svojho členstva, 
(c) ak prestal byť členom akademickej obce, 

(4) Funkčné obdobie člena disciplinárnej komisie univerzity je štvorročné. Tá istá osoba 
môže byť vymenovaná za člena disciplinárnej komisie univerzity aj opakovane. 

(5) V zmysle § 13 ods. 3 zákona činnosť disciplinárnej komisie univerzity a postup pri 
prerokovaní disciplinárneho priestupku ustanovuje rokovací poriadok disciplinárnej komisie 
univerzity, ktorý schvaľuje na návrh rektora univerzity akademický senát univerzity podľa § 9 
ods.1 písm. b) zákona. 

(6) Administratívno-technické úkony spojené s činnosťou disciplinárnej komisie 
univerzity vykonáva oddelenie pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov. Vedúci oddelenia 
pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov sa zúčastňuje zasadania disciplinárnej komisie 
univerzity bez práva hlasovať. 
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čl. 3 
Disciplinárna komisia fakulty pre študentov 

 
(1) Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov 

zapísaných v študijných programoch uskutočňovaných na fakulte. Disciplinárna komisia 
fakulty predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi fakulty. 

(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. 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 tohoto poriadku, pokiaľ fakulta nevydá               
v zmysle zákona 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 fakulta nevydá v zmysle zákona vlastný rokovací 
poriadok disciplinárnej komisie fakulty. 
 
 

DRUHÁ ČASŤ 
DISCIPLINÁRNE KONANIE NA UNIVERZITE 

 
čl. 4 

Disciplinárny priestupok a disciplinárne opatrenia 
 

(1)  Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných 
predpisov univerzity alebo jej súčastí alebo verejného poriadku ( § 72 ods. 1 zákona). 

(2)  Disciplinárnym priestupkom podľa tohoto poriadku 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 so štúdiom alebo s vedeckou činnosťou, 
(e) vyvolanie verejného pohoršenia alebo správanie sa v rozpore s dobrými mravmi, 
(f) násilný čin proti 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, 

(h) porušenie „Zásad práce v počítačovej miestnosti TU“, 
(i) prenechanie ubytovania v študentskom domove alebo v ubytovacích zariadeniach 

poskytnutých na tento účel inej osobe bez súhlasu zodpovedného pracovníka univerzity, 
riaditeľa študentského domova alebo zodpovedného pracovníka ubytovacieho zariadenia. 
(3)  Za disciplinárny priestupok možno uložiť študentovi disciplinárne opatrenie: 

(a) pokarhanie, 
(b) podmienečné vylúčenie zo štúdia, 
(c) vylúčenie zo štúdia. 

(4)  Disciplinárne opatrenie podľa ods. 3 písm. a) možno uložiť študentovi za menej 
závažný disciplinárny priestupok alebo disciplinárny priestupok spáchaný  z nedbalosti.  
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(5)  Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia podľa ods. 3 písm. b) sa stanoví lehota a 
podmienky, pri dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zo štúdia zrušené. Prihliada sa 
pritom na závažnosť disciplinárneho priestupku. Ak sa študent pred uplynutím lehoty dopustí 
ďalšieho disciplinárneho priestupku, spravidla sa mu uloží disciplinárne opatrenie podľa ods. 
3 písm. c). 

(6)  Disciplinárne opatrenie podľa ods. 3 písm. c) možno študentovi uložiť ak: 
a) úmyselne spáchal závažný disciplinárny priestupok, 
b) opakovane spáchal disciplinárny priestupok.  

(7)  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. 
 

čl. 5 
Disciplinárne konanie 

  
(1) Konanie o disciplinárnom priestupku pred disciplinárnou komisiou univerzity je  ústne 

za prítomnosti študenta, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie. Ak sa študent nedostaví 
bez riadneho ospravedlnenia, môže disciplinárna komisia univerzity konať aj bez jeho 
prítomnosti. Predseda komisie môže podľa potreby pozvať aj ďalšie osoby na celé zasadnutie 
alebo na jeho časť.  

(2) Študent,  proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, má právo písomne sa vyjadriť 
k disciplinárnemu priestupku, z ktorého je obvinený, predkladať dôkazy, vyjadrovať sa ku 
všetkým podkladom, nahliadať do písomných materiálov a do zápisu z rokovania.  

(3) Predseda disciplinárnej komisie univerzity predkladá rektorovi univerzity návrh na 
rozhodnutie, ktorý prijala disciplinárna komisia univerzity. 

(4) Disciplinárne opatrenie za spáchanie disciplinárneho priestupku podľa čl. 4 ods. 3 
ukladá rektor univerzity. Študentom zapísaným na štúdium študijných programov 
uskutočňovaných na fakulte ukladá disciplinárne opatrenia dekan fakulty. Disciplinárne 
opatrenie sa ukladá spravidla do dvoch týždňov od doručenia návrhu na uloženie 
disciplinárneho opatrenia disciplinárnou komisiou univerzity alebo disciplinárnou komisiou 
fakulty.  

(5) Rektor univerzity ani dekan fakulty nemôžu uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie, 
než navrhla disciplinárna komisia univerzity alebo disciplinárna komisia fakulty.  

(6) Ak ide o menej závažný priestupok a existuje predpoklad, že prerokovanie priestupku 
disciplinárnou komisiou univerzity povedie k náprave, rektor univerzity alebo dekan fakulty  
môže rozhodnúť, že za disciplinárny priestupok neuloží disciplinárne opatrenie, aj keď jeho 
uloženie navrhla disciplinárna komisia univerzity alebo disciplinárna komisia fakulty. 

(7) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné, musí obsahovať 
výrok rozhodnutia, jeho odôvodnenie, poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie 
a o lehote na jej podanie. Študentovi musí byť doručené do vlastných rúk. 
 

čl. 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"), a to 
v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. 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 
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rektorovi univerzity. Rektor univerzity rozhodnutie dekana fakulty preskúma a ak zistí, že je v 
rozpore so zákonom, vnútorným predpisom univerzity alebo jej súčastí, rozhodnutie zmení 
alebo ho zruší, inak žiadosť zamietne a rozhodnutie potvrdí. Rektor univerzity musí vydať 
rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana 
fakulty. 

(3) Ak rozhodnutie vydal rektor univerzity, preskúma ho na základe podanej žiadosti. Ak 
zistí, že je v rozpore so zákonom, vnútorným predpisom univerzity, rozhodnutie zmení alebo 
ho zruší, inak žiadosť zamietne a rozhodnutie potvrdí. Rektor univerzity musí vydať 
rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. 

(4)  Právoplatné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia je preskúmateľné súdom, 
ak rektor univerzity alebo dekan fakulty rozhodol o podanej žiadosti študenta, ktorému bolo 
uložené disciplinárne opatrenie, o jeho preskúmanie. 

(5)  Uloženie disciplinárneho opatrenia sa vyznačí do dokumentácie, ktorú o študentovi 
vedie univerzita alebo fakulta (§ 73 ods. 4 zákona). 
 
 

TRETIA ČASŤ 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
čl. 7 

Ďalšie ustanovenia 
 

Ustanovenia tohto disciplinárneho poriadku sa na študentov Teologickej fakulty 
univerzity v zmysle § 34 ods. 2 zákona vzťahujú primerane. 
 

čl. 8 
Zrušovacie ustanovenia 

 
Zrušuje sa disciplinárny poriadok univerzity prijatý dňa 29. mája 2003. 

 
čl. 9 

Platnosť  a účinnosť disciplinárneho poriadku 
 

Disciplinárny poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vyhlásenia na 
úradnej výveske Trnavskej univerzity v Trnave. 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.                               prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
  predseda akademického senátu            rektor  
  Trnavskej univerzity v Trnave    Trnavskej univerzity v Trnave 
 
 
Tento disciplinárny poriadok bol vyhlásený na úradnej výveske Trnavskej univerzity 
v Trnave dňa 9. júla 2013. 


