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Čl. 1 
Základné ustanovenia 

 
 

1) Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie právnych predpisov  alebo vnútorných 
predpisov STU alebo jej súčastí, alebo verejného poriadku.  

2) Študentom zapísaných na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje STU 
ukladá disciplinárne opatrenie rektor. Študentom zapísaným na študijnom programe, 
ktorý uskutočňuje fakulta STU, disciplinárne opatrenie ukladá dekan fakulty.   

 
 

Čl. 2 
Disciplinárne komisie 

 
1) Disciplinárna komisia STU rieši disciplinárne priestupky študentov zapísaných na 

študijné programy uskutočňované STU .  
2) Disciplinárna komisia fakulty rieši disciplinárne priestupky študentov zapísaných na 

študijné programy uskutočňované fakultou.  
3) Členov disciplinárnej komisie  STU a jej predsedu vymenúva z radov členov jej 

akademickej obce po schválení akademickým senátom STU rektor. Polovicu členov 
tejto komisie tvoria študenti.  

4) Členov disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu vymenúva z radov členov jej 
akademickej obce po schválení akademickým senátom fakulty dekan. Polovicu členov 
tejto komisie tvoria študenti.  

5) Disciplinárna komisia si určí tajomníka.  
 
 

Čl. 3 
Disciplinárne opatrenia 

       
1) 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.  

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

3) Rektor ani dekan nemôže uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie, než navrhla 
disciplinárna komisia.  

 



 
Čl. 4 

Preskúmanie rozhodnutia 
 

1) Študent môže podať písomnú žiadosť  o preskúmanie rozhodnutia o disciplinárnom 
opatrení do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. Študent podáva žiadosť orgánu, ktorý 
rozhodnutie vydal.  

2) Ak je týmto orgánom 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 STU alebo jej súčasti, rozhodnutie zmení alebo zruší. 
Rektor musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti 
o preskúmanie rozhodnutia dekana.  

3) Ak je týmto orgánom rektor,  môže sám žiadosti študenta vyhovieť a rozhodnutie  
      zmeniť alebo zrušiť v lehote do 15 dní od doručenia žiadosti. V prípade, že žiadosti  
      nevyhovie postúpi ju v rovnakej lehote AS STU. AS STU rozhodnutie rektora  
      preskúma a k je v rozpore so zákonom alebo vnútorným predpisom STU, rozhodnutie  
      zmení alebo ho zruší. AS STU musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 dní od  
      doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia rektora.   
4) Na rozhodovanie vo veci ukladania disciplinárnych opatrení sa vzťahujú všeobecné 

predpisy o správnom konaní.  
 
 

Čl. 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Disciplinárny poriadok je záväzný pre všetkých študentov STU.  
2) Tento disciplinárny poriadok bol schválený AS STU dňa 3. 2. 2003. 
3) Dňom účinnosti tohto disciplinárneho poriadku stráca platnosť Disciplinárny poriadok 

STU schválený AS STU dňa  9. 12. 2002.  
 
 
 
 
 
 
 
 
     doc. Ing. Ján Dvoran, PhD.                                                prof. Ing.Vladimír Báleš, DrSc.  
          predseda AS STU                                                                         rektor STU  
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