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Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s § 9 ods. 1 písm. b)
v spojení s § 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“), schválil na
svojom zasadnutí dňa 24. júna 2013 nasledovný

DISCIPLINÁRNY PORIADOK
SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
PRE ŠTUDENTOV
Disciplinárny poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) pre
študentov (ďalej len „Disciplinárny poriadok STU“) upravuje druhy disciplinárnych
priestupkov, druhy disciplinárnych opatrení, postup pri ich ukladaní, právoplatnosť
a vykonateľnosť rozhodnutí v disciplinárnom konaní vrátane ich preskúmania a činnosť
Disciplinárnej komisie STU a činnosť Disciplinárnej komisie fakulty STU.
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
(1)

(2)

Disciplinárny poriadok STU je platný pre všetkých študentov STU (ďalej len „študent
STU“), bez ohľadu na formu a stupeň štúdia podľa vnútorného predpisu STU č.4/2013
Študijný poriadok STU.
Každý študent STU je povinný rešpektovať a riadiť sa všeobecne záväznými právnymi
predpismi, vnútornými predpismi STU vrátane vnútorných predpisov súčastí STU
a predpismi, ktoré upravujú domový poriadok v študentských domovoch STU
a ubytovacích zariadeniach STU, najmä ubytovacím poriadkom študentských domovov
STU.
Článok 2
Disciplinárny priestupok

(1)

(2)

Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie všeobecne záväzných právnych
predpisov, vnútorných predpisov STU alebo jej súčastí, alebo narušenie verejného
poriadku študentom STU, ktorý môže byť podľa miery zavinenia spáchaný
z nedbanlivosti alebo úmyselne.
Disciplinárny priestupok je spáchaný z nedbanlivosti, ak študent STU:
a)
vedel, že svojím konaním môže spôsobiť porušenie predpisu uvedeného v bode 1
tohto článku alebo narušiť verejný poriadok, ale bez primeraných dôvodov sa
spoliehal na to, že k takémuto porušeniu alebo narušeniu nedôjde;
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b)

(3)

(4)

(5)

nevedel, že môže svojím konaním spôsobiť porušenie predpisu uvedeného
v bode 1 tohto článku alebo narušenie verejného poriadku, hoci to vzhľadom na
okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol.
Disciplinárny priestupok je spáchaný úmyselne, ak študent STU:
a)
chcel svojím konaním spôsobiť porušenie predpisu uvedeného v bode 1 tohto
článku alebo narušiť verejný poriadok;
b)
vedel, že svojím konaním môže porušiť predpis uvedený v bode 1 tohto článku
alebo narušiť verejný poriadok a pre prípad, že sa tak stane, bol s tým
uzrozumený.
Nejde o disciplinárny priestupok, ak vzhľadom na spôsob vykonania a jeho následky,
okolnosti, za ktorých bol spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku je jeho závažnosť
nepatrná.
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.
Článok 3
Druhy disciplinárnych priestupkov

(1)

Disciplinárnym priestupkom študenta STU je najmä:
a)
porušenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov akademickej
samosprávy STU alebo fakulty STU,
b)
porušenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
c)
odmietnutie poskytnutia informácií a skutočností rozhodujúcich na určenie
úhrady školného a poplatkov spojených so štúdiom podľa § 71 ods. 3 písm. b)
zákona alebo uvedenie nepravdivých alebo neúplných informácií potrebných pre
štúdium v rámci akreditovaných študijných programov na STU,
d)
neuhradenie školného a poplatkov spojených so štúdiom na STU alebo fakulte
STU,
e)
zneváženie alebo iná ujma spôsobená členovi akademickej obce, zamestnancovi
STU, zamestnancovi fakulty STU alebo študentovi STU,
f)
zneváženie dobrej povesti alebo mena STU alebo súčasti STU,
g)
podvodné konanie v rozpore s dobrými mravmi v súvislosti s plnením študijných
povinností (porušenie zásad študijnej morálky), ako najmä:
1. vydávanie akejkoľvek práce iného v rámci plnenia študijných povinností za
vlastnú, alebo použitie jej časti alebo celku bez odkazu na pôvodné dielo
(plagiátorstvo),
2. opakované odovzdanie totožnej alebo pozmenenej práce v rámci plnenia
študijných povinností na STU, ktorá už bola študentom STU odovzdaná,
pričom opakované odovzdanie alebo pozmenenie nebolo priamo uložené
v rámci plnenia študijných povinností,
3. nečestnosť študenta pri hodnotení študijných výsledkov najmä odpisovanie,
podvádzanie, napovedanie, používanie nedovolených pomôcok a iných foriem
vrátane nedovolenej spolupráce počas písomného alebo ústneho overovania
vedomostí študenta STU,
h)
vyvolanie verejného pohoršenia alebo správanie sa v rozpore so všeobecne
zaužívanými normami slušného správania sa, morálky, etiky a mravnosti,
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i)
j)

k)
l)
m)
n)
o)

p)
q)

r)

s)

násilný čin proti študentovi STU alebo zamestnancovi STU,
závažné poškodenie, zneužitie alebo odcudzenie majetku STU na akademickej
pôde STU, v ubytovacích zariadeniach STU – študentských domovoch STU ako aj
v rámci všetkých nehnuteľností STU, ktoré sú vo vlastníctve, v správe alebo
v nájme STU,
závažné poškodenie alebo odcudzenie majetku študentovi STU, zamestnancovi
STU alebo návštevníkovi STU alebo majetku tretích osôb v rámci STU,
úmyselný trestný čin, za ktorý bol študent STU právoplatne odsúdený,
porušenie pravidiel a pokynov na prácu v počítačovej sieti STU,
prenechanie ubytovania v študentskom domove STU inej osobe bez súhlasu
riaditeľa študentských domovov a jedální STU,
absolvovanie vzdelávacích činností pod vplyvom alkoholických nápojov, iných
omamných a návykových látok alebo porušovanie zákona č. 377/2004 Z. z.
o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
ponechanie si viacerých ubytovaní v študentskom domove STU pri súbežnom
štúdiu na viacerých fakultách STU, resp. vysokých školách,
falšovanie alebo pozmeňovanie dokladov súvisiacich so štúdiom (preukaz
študenta, výkaz o štúdiu - index, výpis výsledkov štúdia), dokladov o absolvovaní
štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)
a iných dokumentov alebo listín, ktoré súvisia so štúdiom na STU,
porušenie pravidiel upravených vo vnútornom predpise č. 5/2013 Pravidlá
a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého
a tretieho stupňa STU alebo fakulty STU, ktoré je uchádzač povinný dodržiavať
počas prijímacieho konania na STU vrátane nezaplatenia poplatku za materiálne
zabezpečenie prijímacieho konania na STU a napriek takémuto konaniu bol
uchádzač prijatý na štúdium,
iné závažné porušenie vnútorných predpisov STU a súčastí STU vrátane
ubytovacieho poriadku študentských domovov STU alebo vnútorných
organizačných a riadiacich noriem vydaných rektorom, kvestorom alebo
dekanom; všetky podľa vecnej príslušnosti (ďalej len „interné predpisy STU“.)
Článok 4
Osoba zodpovedná za disciplinárny priestupok

(1)

(2)

(3)

Osoba, ktorej môže byť uložené disciplinárne opatrenie za disciplinárny priestupok
podľa tohto Disciplinárneho poriadku STU musí mať postavenie študenta STU, a to
v čase keď sa:
a)
disciplinárneho priestupku dopustila alebo
b)
o disciplinárnom priestupku koná v disciplinárnom konaní.
Ak k disciplinárnemu priestupku došlo spoločným konaním dvoch alebo viacerých
študentov STU, zodpovedá každý z nich tak, ako keby sa disciplinárneho priestupku
dopustil sám.
Ustanovenie bodu 2 tohto článku sa primerane použije aj v prípade, ak študentom STU
je osoba, ktorá
a)
pripravila podmienky na to, aby došlo k disciplinárnemu priestupku,
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b)
naviedla iného na to, aby sa disciplinárneho priestupku dopustil,
c)
požiadala iného, aby sa disciplinárneho priestupku dopustil alebo
d)
poskytla inému pomoc na to, aby sa disciplinárneho priestupku dopustil,
bez ohľadu na to, či ostatné osoby uvedené v písm. a) až d) sú študentmi STU.
V prípade ak osoby uvedené v písm. a) až d) sú študentmi STU, ustanovenie
predchádzajúceho bodu sa použije primerane.
Článok 5
Disciplinárne opatrenie
(1)

(2)

Disciplinárne opatrenie je sankcia za porušenie všeobecne záväzných právnych
predpisov, vnútorných predpisov STU alebo jej súčastí, interných predpisov STU alebo
narušenie verejného poriadku, ak dosiahli intenzitu disciplinárneho priestupku
v zmysle čl. 3 tohto Disciplinárneho priadku STU, ktorá môže byť uložená len
študentovi STU postupom a podľa pravidiel uvedených v tomto Disciplinárnom
poriadku STU.
Pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho opatrenia v zmysle čl. 6 disciplinárna komisia
v rámci disciplinárneho konania podľa čl. 9 a následne prihliadne na charakter
a závažnosť disciplinárneho priestupku, na okolnosti, za ktorých k disciplinárnemu
priestupku došlo, na mieru zavinenia, na dôsledky disciplinárneho priestupku
v príčinnej súvislosti so spáchaným disciplinárnym priestupkom, ako aj na doterajšie
správanie a na plnenie študijných povinností študentom STU.
Článok 6
Druhy disciplinárnych opatrení a možnosť ich uloženia

(1)

(2)

(3)

Podľa závažnosti a miery zavinenia, možno študentovi STU uložiť za disciplinárny
priestupok podľa tohto Disciplinárneho poriadku STU nasledovné disciplinárne
opatrenia:
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.
Disciplinárne opatrenie podľa bodu 1 písm. a) tohto článku – pokarhanie sa uloží
spravidla študentovi STU:
a)
za menej závažný disciplinárny priestupok,
b)
za disciplinárny priestupok spáchaný z nedbanlivosti,
c)
ktorý sa počas štúdia na STU v predchádzajúcom období nedopustil spáchania
disciplinárneho priestupku, a to s prihliadnutím na závažnosť, okolnosti, mieru
zavinenia a dôsledky, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti so spáchaným
priestupkom,
d)
ak výška škody nepresiahne 100 € (slovom: sto eur)
Disciplinárne opatrenie podľa bodu 1 písm. b) tohto článku – podmienečné vylúčenie
zo štúdia sa uloží spravidla študentovi STU:
a)
za závažnejší disciplinárny priestupok,
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b)

za disciplinárny priestupok spáchaný v nepriamom úmysle, t.j. že vedel, že svojím
konaním sa môže dopustiť disciplinárneho priestupku a pre prípad, že sa tak
stane, bol s tým uzrozumený,
c)
ktorý sa počas štúdia na STU v predchádzajúcom období dopustil spáchania
disciplinárneho priestupku, ale s prihliadnutím na závažnosť, okolnosti, mieru
zavinenia a dôsledky, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti so spáchaným
priestupkom, nie je dôvod mu uložiť disciplinárne opatrenie podľa bodu 1 písm. c)
– vylúčenie zo štúdia,
d)
ak výška škody nepresiahne 500 € (slovom: päťsto eur) s prihliadnutím na
závažnosť, okolnosti, mieru zavinenia a dôsledky, ktoré boli spôsobené
v príčinnej súvislosti so spáchaným disciplinárnym priestupkom.
(4) Pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho opatrenia podľa bodu 1 písm. b) podmienečné vylúčenie zo štúdia sa v rozhodnutí stanovia podmienky, ktoré musia
byť zo strany študenta STU dodržané v určenej lehote. Disciplinárna komisia pri
rozhodovaní o uložení podmienečného vylúčenia zo štúdia prihliada na závažnosť
disciplinárneho priestupku.
(5) Dĺžka lehoty, počas ktorej musí študent STU dodržať podmienky stanovené
v rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia je najmenej šesť mesiacov a najviac
jeden rok a začne plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia podľa bodu 1 písm. b). Ustanovenie
prvej vety tohto bodu neplatí v prípade, ak podmienkou je niečo jednorázovo splniť,
napríklad zaplatiť náhradu škody, uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom a pod.;
v tomto prípade sa určí konkrétna lehota splatnosti záväzku.
(6) Podmienky stanovené v rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia môžu
spočívať napríklad v dohode o nahradení spôsobenej škody poškodenému, osobnom
alebo verejnom ospravedlnení sa poškodenému, v zdržaní sa určitého konania,
uhradení školného a poplatkov spojených so štúdiom a pod.
(7) Na plnenie podmienok stanovených v rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia
počas určenej lehoty dohliada dekan fakulty, v prípade ak o disciplinárnom opatrení
rozhodla disciplinárna komisia fakulty, rektor, v prípade, ak o disciplinárnom opatrení
rozhodla disciplinárna komisia STU.
(8) Ak študent STU počas určenej lehoty dodržal podmienky stanovené v rozhodnutí
o podmienečnom vylúčení zo štúdia, dekan, v prípade ak o disciplinárnom opatrení
rozhodla Disciplinárna komisia fakulty STU alebo rektor, v prípade, ak o disciplinárnom
opatrení rozhodla Disciplinárna komisia STU, rozhodnutím zruší podmienečné
vylúčenie zo štúdia a na tohto študenta STU sa bude hľadieť, akoby k uloženiu
podmienečného vylúčenia zo štúdia nedošlo.
(9) Ak študent STU počas určenej lehoty nedodrží podmienky stanovené v rozhodnutí
o podmienečnom vylúčení zo štúdia, dekan, v prípade ak o disciplinárnom opatrení
rozhodla Disciplinárna komisia fakulty STU alebo rektor, v prípade, ak o disciplinárnom
opatrení rozhodla disciplinárna komisia STU vydá rozhodnutie, ktorým zruší
podmienečné vylúčenie zo štúdia a súčasne rozhodne o uložení disciplinárneho
opatrenia podľa bodu 1 písm. c), t.j. rozhodnutie o vylúčení zo štúdia.
(10) Ak sa študent STU pred uplynutím určenej lehoty stanovenej v rozhodnutí
o podmienečnom vylúčení zo štúdia dopustí ďalšieho disciplinárneho priestupku,
dekan, v prípade ak o disciplinárnom opatrení rozhodla Disciplinárna komisia fakulty
STU alebo rektor, v prípade, ak o disciplinárnom opatrení rozhodla Disciplinárna
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komisia STU vydá rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia podľa bodu 1 písm.
c), t.j. rozhodnutie o vylúčení zo štúdia, ak tak navrhne Disciplinárna komisia STU
alebo Disciplinárna komisia fakulty STU, podľa toho, ktorá je vo veci uloženia
disciplinárneho opatrenia príslušná. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia
podľa bodu 1 písm. c) – rozhodnutie o vylúčení zo štúdia bude obsahovať súčasne aj
zrušenie rozhodnutia o uložení podmienečného vylúčenia zo štúdia.
(11) Ak uplynie študentovi STU lehota, ktorá mu bola určená v rozhodnutí
o podmienečnom vylúčení zo štúdia, pričom študent STU dodržal podmienky v ňom
stanovené a dekan, v prípade ak o disciplinárnom opatrení rozhodla Disciplinárna
komisia fakulty STU alebo rektor, v prípade, ak o disciplinárnom opatrení rozhodla
Disciplinárna komisia STU, nevydá rozhodnutie, ktorým zruší podmienečne vylúčenie
zo štúdia do 30 dní od uplynutia určenej lehoty v rozhodnutí o podmienečnom
vylúčení zo štúdia, má sa za to, že rozhodnutie o podmienečnom vylúčení zo štúdia
bolo zrušené a na študenta STU sa hľadí, akoby k jeho uloženiu nedošlo.
(12) Disciplinárne opatrenie podľa bodu 1 písm. c) – vylúčenie zo štúdia sa uloží spravidla
študentovi STU:
a)
za závažný disciplinárny priestupok spáchaný úmyselne,
b)
ktorý sa počas štúdia na STU v predchádzajúcom období dopustil spáchania
závažnejšieho disciplinárneho priestupku,
c)
ktorý v priebehu jedného kalendárneho roka opakovane spáchal disciplinárny
priestupok, za ktorý mu bolo uložené niektoré z disciplinárnych opatrení,
d)
počas plynutia lehoty podmienečného vylúčenia zo štúdia spáchal ďalší
disciplinárny priestupok, s prihliadnutím na závažnosť, okolnosti, mieru zavinenia
a dôsledky, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti so spáchaným priestupkom,
e)
spáchal disciplinárny priestupok podľa čl. 3 bod 1 písm. c), i), l), n), p), q), r),
f)
výška škody je viac ako 500 € (slovom: päťsto eur) s prihliadnutím na závažnosť,
okolnosti, mieru zavinenia a dôsledky, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti
so spáchaným priestupkom.
Článok 7
Disciplinárna komisia STU
(1)

(2)

(3)
(4)

Disciplinárna komisia STU prerokúva disciplinárne priestupky študentov STU, ktorí nie
sú zapísaní na žiadnom študijnom programe uskutočňovanom na fakulte STU (t.j
študenti, ktorí neštudujú študijný program na fakulte STU) a predkladá návrh na
rozhodnutie rektorovi.
Disciplinárna komisia STU je 8-členná. Predsedu a ďalších členov Disciplinárnej komisie
STU vymenúva rektor po predchádzajúcom schválení Akademickým senátom STU
z radov členov akademickej obce STU. Polovicu členov Disciplinárnej komisie STU tvoria
študenti STU.
Predsedom Disciplinárnej komisie STU je spravidla prorektor pre vzdelávanie na STU.
Členstvo v Disciplinárnej komisii STU členovi zaniká:
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
písomným vzdaním sa členstva,
c)
dňom skončenia členstva v akademickej obci,
d)
odvolaním,
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(5)
(6)

(7)
(8)

e)
smrťou.
Funkčné obdobie členov Disciplinárnej komisie STU je štvorročné. Tá istá osoba môže
byť vymenovaná za člena Disciplinárnej komisie STU aj opakovane.
Ak zaniklo členovi Disciplinárnej komisie STU členstvo pred skončením funkčného
obdobia podľa bodu 5 tohto článku, vymenuje rektor po predchádzajúcom schválení
Akademickým senátom STU z radov členov akademickej obce STU na uvoľnené miesto
nového člena Disciplinárnej komisie STU, ktorého funkčné obdobie trvá do konca
funkčného obdobia člena, ktorého členstvo zaniklo.
Činnosť Disciplinárnej komisie STU sa riadi Rokovacím poriadkom Disciplinárnej
komisie STU, ktorý schvaľuje na návrh rektora Akademický senát STU.
Pre administratívne účely má Disciplinárna komisia STU tajomníka, ktorý nie je riadnym
členom komisie podľa bodu 2 tohto článku. Tajomníka Disciplinárnej komisie STU
vymenúva rektor.
Článok 8
Disciplinárna komisia fakulty STU

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

Disciplinárna komisia fakulty STU prerokúva disciplinárne priestupky študentov STU,
ktorí sú zapísaní v študijnom programe uskutočňovanom na fakulte STU a predkladá
návrh na rozhodnutie dekanovi.
Disciplinárna komisia fakulty STU je 8-členná. Predsedu a ďalších členov Disciplinárnej
komisie fakulty STU vymenúva dekan po predchádzajúcom schválení Akademickým
senátom fakulty STU z radov členov akademickej obce fakulty STU. Polovicu členov
Disciplinárnej komisie fakulty STU tvoria študenti fakulty STU.
Predsedom Disciplinárnej komisie fakulty STU je spravidla prodekan, ktorý má
v pôsobnosti prvý, druhý alebo tretí stupeň štúdia na fakulte STU.
Členstvo v Disciplinárnej komisii fakulty STU členovi zaniká:
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
písomným vzdaním sa členstva,
c)
dňom skončenia členstva v akademickej obci,
d)
odvolaním,
e)
smrťou.
Funkčné obdobie členov Disciplinárnej komisie fakulty STU je štvorročné, ak
disciplinárny poriadok príslušnej fakulty STU neurčí inak. Tá istá osoba môže byť
vymenovaná za člena Disciplinárnej komisie fakulty STU aj opakovane.
Ak zaniklo členovi Disciplinárnej komisie fakulty STU členstvo pred skončením
funkčného obdobia podľa bodu 5 tohto článku, vymenuje dekan po predchádzajúcom
schválení Akademickým senátom fakulty STU z radov členov akademickej obce fakulty
STU na uvoľnené miesto nového člena Disciplinárnej komisie fakulty STU, ktorého
funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorého členstvo zaniklo.
Činnosť Disciplinárnej komisie fakulty STU sa riadi Rokovacím poriadkom Disciplinárnej
komisie fakulty STU, ktorý schvaľuje Akademický senát fakulty STU. V prípade, ak
fakulta STU nevydá vlastný Rokovací poriadok disciplinárnej komisie fakulty STU,
činnosť disciplinárnej komisie fakulty STU sa riadi Rokovacím poriadkom disciplinárnej
komisie STU.

8

(8)

Pre administratívne účely má Disciplinárna komisia fakulty STU tajomníka, ktorý nie je
riadnym členom komisie podľa bodu 2 tohto článku. Tajomníka Disciplinárnej komisie
fakulty S T U vymenúva dekan.
DRUHÁ ČASŤ
DISCIPLINÁRNE KONANIE
Článok 9
Návrh na začatie disciplinárneho konania

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Na disciplinárne konanie je príslušná Disciplinárna komisia STU, v prípade prerokovania
disciplinárnych priestupkov študentov STU, ktorí nie sú zapísaní na žiadnom študijnom
programe uskutočňovanom na fakulte STU a Disciplinárna komisia fakulty STU,
v prípade prerokovania disciplinárnych priestupkov študentov STU, ktorí sú zapísaní na
študijnom programe uskutočňovanom na fakulte STU.
Disciplinárne konanie v rámci príslušnosti Disciplinárnej komisie STU sa začne na
základe doručenia návrhu na začatie disciplinárneho konania podľa bodu 4 tohto
článku, ktorý sa vyhotovuje na základe podnetu na začatie disciplinárneho konania
podľa bodu 3 tohto článku.
Podnet na začatie disciplinárneho konania môže podať ktorýkoľvek zamestnanec STU,
zamestnanec fakulty STU, študent STU alebo akákoľvek iná osoba, ktorá sa dozvedela
o konaní študenta STU, ktoré by mohlo mať znaky disciplinárneho priestupku, a to
podaním rektorovi, alebo dekanovi fakulty STU, každému podľa príslušnosti. Podnet na
začatie disciplinárneho konania sa podáva spravidla písomne, pričom je možné ho
podať aj elektronickými prostriedkami; pre podnet na začatie disciplinárneho konania
nie sú predpísané žiadne povinné náležitosti.
Návrh na začatie disciplinárneho konania vyhotovuje a predsedovi Disciplinárnej
komisie STU alebo predsedovi Disciplinárnej komisie fakulty STU (podľa príslušnosti)
doručuje rektorom alebo dekanom poverená, ním riadená, organizačná zložka STU.
Návrh na začatie disciplinárneho konania musí obsahovať:
a)
presný popis konania študenta STU, ktoré sa považuje za disciplinárny priestupok
s označením príslušných ustanovení tohto Disciplinárneho poriadku STU vrátane
označenia príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov a/
alebo vnútorných predpisov STU a/ alebo interných predpisov STU, ktoré mali byť
porušené,
b)
čas a miesto, kde mal byť disciplinárny priestupok spáchaný,
c)
označenie dôkazov, ktoré sú podkladom návrhu na začatie disciplinárneho
konania,
d)
odôvodnenie, prečo sa konanie považuje za disciplinárny priestupok,
e)
označenie študenta STU, ktorý sa mal disciplinárneho priestupku dopustiť.
Predseda disciplinárnej komisie (podľa príslušnosti) návrh na začatie disciplinárneho
konania vráti, ak návrh nespĺňa náležitosti podľa bodu 4 tohto článku a určí lehotu na
odstránenie nedostatkov návrhu. V prípade ak návrh v určenej lehote nie je doručený
opravený alebo doplnený, resp. nie je v určenej lehote doručený vôbec, má sa za to, že
k podaniu návrhu nedošlo.
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Článok 10
Konanie pred disciplinárnou komisiou
(1)

(2)

(3)

Na základe doručeného návrhu na začatie konania disciplinárna komisia (podľa
príslušnosti) prerokuje disciplinárny priestupok na svojom zasadnutí, s výnimkou
prípadu podľa čl. 11, bod 1. písm. c).
Konanie o disciplinárnom priestupku pred disciplinárnou komisiou je ústne za
prítomnosti študenta STU, ktorý sa mal podľa predloženého návrhu disciplinárneho
priestupku dopustiť. Študent STU je na disciplinárne konanie predvolaný
v dostatočnom predstihu. Predvolanie sa doručí študentovi STU do vlastných rúk,
spravidla minimálne 7 dní pred termínom zasadnutia disciplinárnej komisie (podľa
príslušnosti). V prípade, ak sa študent STU nedostaví bez riadneho ospravedlnenia,
disciplinárna komisia môže konať a rozhodnúť aj v jeho neprítomnosti. O procesných
právach študenta STU vrátane toho, či ospravedlnenie študenta STU je dôvodné,
rozhodne disciplinárna komisia (podľa príslušnosti) uznesením.
Podrobnejšiu úpravu pravidiel a priebehu rokovania disciplinárnej komisie upravuje
Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie STU, resp. Rokovací poriadok Disciplinárnej
komisie fakulty STU, v prípade, ak bude vydaný; inak platí Rokovací poriadok
Disciplinárnej komisie STU.
Článok 11
Rozhodnutie disciplinárnej komisie

(1)

Po prerokovaní disciplinárneho priestupku disciplinárna komisia uznesením:
a)
schváli návrh na rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia, ktoré
predkladá prostredníctvom svojho predsedu rektorovi, pokiaľ ide o konanie, na
ktoré je príslušná Disciplinárna komisia STU alebo dekanovi, pokiaľ je na konanie
príslušná Disciplinárna komisia fakulty STU.
Súčasťou návrhu je aj písomná zápisnica z rokovania disciplinárnej komisie, na
ktorom sa o disciplinárnom priestupku rokovalo. Návrh na rozhodnutie o uložení
disciplinárneho opatrenia musí obsahovať:
1. zistenie, že došlo k spáchaniu disciplinárneho priestupku s uvedením
príslušných ustanovení tohto Disciplinárneho poriadku STU vrátane označenia
príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov a/ alebo
vnútorných predpisov STU a/ alebo interných predpisov STU, ktoré boli
porušené ,
2. zistenie, či bol disciplinárny priestupok spáchaný z nedbanlivosti alebo
úmyselne,
3. označenie študenta STU, ktorý sa disciplinárneho priestupku dopustil,
4. návrh druhu disciplinárneho opatrenia, ktoré má byť uložené,
5. odôvodnenie návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia,
6. návrh podmienok a lehoty na ich splnenie v prípade návrhu na uloženie
podmienečného vylúčenia zo štúdia.
b)
zamietne návrh na rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia. Predseda
príslušnej disciplinárnej komisie o tom bezodkladne informuje rektora, ak je na
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(2)

disciplinárne konanie príslušná Disciplinárna komisia STU alebo príslušného
dekana, ak je na disciplinárne konanie príslušná Disciplinárna komisia fakulty STU.
c)
zastaví disciplinárne konanie, ak sa v rámci konania preukáže, že:
1. disciplinárny priestupok sa nestal,
2. disciplinárny priestupok nespáchal študent STU, ktorý je označený v návrhu
na začatie disciplinárneho konania,
3. konanie študenta STU nenapĺňa znaky disciplinárneho priestupku podľa tohto
Disciplinárneho poriadku STU,
4. osoba, ktorá disciplinárny priestupok spáchala, nie je osobou podľa čl. 4 tohto
Disciplinárneho poriadku STU.
Predseda príslušnej disciplinárnej komisie o zastavení disciplinárneho konania
bezodkladne informuje rektora, ak je na disciplinárne konanie príslušná Disciplinárna
komisia STU alebo príslušného dekana, ak je na disciplinárne konanie príslušná
Disciplinárna komisia fakulty STU.

Článok 12
Rozhodnutie o disciplinárnom opatrení
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Disciplinárne opatrenia podľa čl. 6 ukladá rozhodnutím:
a)
rektor v prípade, ak je na disciplinárne konanie príslušná Disciplinárna komisia
STU alebo
b)
dekan v prípade, ak je na disciplinárne konanie príslušná Disciplinárna komisia
fakulty STU.
Rektor ani dekan v prípade podľa bodu 1 tohto článku nemôže uložiť prísnejšie
disciplinárne opatrenie, než aké navrhla Disciplinárna komisia STU alebo Disciplinárna
komisia fakulty STU, podľa toho, ktorá je na prejedanie príslušná.
Disciplinárne opatrenie sa ukladá spravidla do 14 kalendárnych dní od doručenia
návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia Disciplinárnou komisiou STU alebo
Disciplinárnou komisiou fakulty STU, podľa príslušnosti.
Ak ide o menej závažný disciplinárny priestupok, ktorý je spáchaný študentom STU
z nedbanlivosti a vzhľadom na doterajšie správanie sa, študijné výsledky a osobu
študenta STU možno predpokladať, že samotné prerokovanie priestupku
Disciplinárnou komisiou STU alebo Disciplinárnou komisiou fakulty STU bude viesť
k jeho náprave, rektor alebo dekan, podľa príslušnosti disciplinárnej komisie, môže
rozhodnúť, že disciplinárne opatrenie neuloží, alebo rozhodne, že uloží miernejšie
disciplinárne opatrenie, ako navrhla príslušná disciplinárna komisia.
Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné, musí obsahovať
výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie
a doručuje sa do vlastných rúk študentovi STU.
Výrok rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia musí obsahovať presne
označenie ustanovenia právneho predpisu a/alebo vnútorného predpisu STU a/ alebo
interného predpisu STU, ktorého sa výrok týka, vrátane miesta, času a spôsobu
spáchania, prípadne iných skutočností potrebných na to, aby nemohol byť zamenený
s iným disciplinárnym priestupkom, vrátane všetkých znakov, ktoré odôvodňujú
uloženie disciplinárneho opatrenia a určenie výšky náhrady škody, ak bol nárok na jej
náhradu riadne a včas uplatnený.
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(7)

Vo výroku rozhodnutia, ktorým sa neukladá disciplinárne opatrenie sa musia uviesť
dôvody, pre ktoré disciplinárne opatrenie nebolo uložené, vrátane uvedenia
ustanovenia právneho predpisu a/alebo vnútorného predpisu STU a/ alebo interného
predpisu STU a slovné vyjadrenie dôvodu alebo dôvodov pre jeho neuloženie.
(8) V odôvodnení rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia alebo rozhodnutia,
ktorým sa disciplinárne opatrenie neukladá, sa uvedie opis skutočností, ktoré boli
podkladom na rozhodnutie, aké dôkazy boli predložené a akým spôsobom boli
hodnotené.
(9) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí obsahovať poučenie o možnosti
podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia s uvedením lehoty a príslušného orgánu na
rozhodnutie.
(10) Proti rozhodnutiu o disciplinárnom priestupku, ktorým sa disciplinárne opatrenie
neukladá, nemožno podať žiadosť o jeho preskúmanie.
Článok 13
Preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia
(1)

(2)

(3)

(4)

Študent STU, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie, môže písomne požiadať
o preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia (ďalej len
„rozhodnutie“), a to v lehote do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Žiadosť sa
podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. v prípade ak bola príslušná prerokovať
disciplinárny priestupok Disciplinárna komisia STU, je týmto orgánom rektor
a v prípade, ak bola príslušná prerokovať disciplinárny priestupok Disciplinárna komisia
fakulty STU, je týmto orgánom dekan. Podanie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia
o uložení disciplinárneho opatrenia v určenej lehote má odkladný účinok.
Ak rozhodnutie vydal dekan, môže sám žiadosti o preskúmanie rozhodnutia vyhovieť
a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie, postúpi ju rektorovi. Rektor
rozhodnutie dekana preskúma, a ak je v rozpore so zákonom, vnútorným predpisom
STU alebo fakulty STU, rozhodnutie zmení alebo zruší, inak žiadosť zamietne
a rozhodnutie potvrdí. Rektor musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 dní od
doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana.
Ak rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia vydal rektor v prvom stupni
a o žiadosti o jeho preskúmanie nerozhodol sám v zmysle predchádzajúceho bodu,
žiadosť so spisovým materiálom predloží na rozhodnutie Akademickému senátu STU.
Akademický senát STU rozhodnutie rektora preskúma, a ak je v rozpore so zákonom,
vnútorným predpisom STU alebo fakulty STU, rozhodnutie zmení alebo zruší, inak
žiadosť zamietne a rozhodnutie potvrdí. Akademický senát STU o žiadosti rozhodne
najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia rektora.
Proti prvostupňovému rozhodnutiu, ktorým bolo zmenené pôvodné rozhodnutie, je
možné podať opätovne žiadosť o jeho preskúmanie.
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Článok 14
Platnosť, právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia disciplinárnom opatrení
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia a rozhodnutie, ktorým sa
disciplinárne opatrenie neukladá, je platné, keď ho vydal príslušný orgán, t.j. v prípade
ak bola príslušná prerokovať disciplinárny priestupok Disciplinárna komisia STU, je
týmto orgánom rektor a v prípade, ak bola príslušná prerokovať disciplinárny
priestupok Disciplinárna komisia fakulty STU, je týmto orgánom dekan a zároveň bolo
študentovi STU riadne doručené.
Rozhodnutie, ktorým sa disciplinárne opatrenie neukladá, je právoplatné, dňom
riadneho doručenia študentovi STU.
Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia je právoplatné, ak už proti nemu
nemožno podať žiadosť o preskúmanie.
Prvostupňové rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia rektora alebo dekana,
podľa príslušnosti disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia, proti
ktorému študent nepodal žiadosť o preskúmanie, nadobúda právoplatnosť dňom
márneho uplynutia osemdňovej lehoty podľa čl. 13 bod. 1 tohto Disciplinárneho
poriadku STU.
Druhostupňové rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia rektora alebo
Akademického senátu STU, podľa príslušnosti v zmysle čl. 13, nadobúda právoplatnosť
dňom jeho doručenia študentovi STU.
Ak študentovi bolo uložené disciplinárne opatrenie podľa čl. 6 bodu 1 písm. c) tohto
Disciplinárneho poriadku STU - vylúčenie zo štúdia, dňom skončenia štúdia je deň, keď
rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia - vylúčenie zo štúdia nadobudlo
právoplatnosť.
Disciplinárne opatrenie podľa čl. 6 bod 1 písm. a) až c) tohto Disciplinárneho poriadku
STU sa vykoná tak, že:
a)
právoplatné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia sa doručí do
vlastných rúk študentovi STU, o ktorého disciplinárnom priestupku sa
disciplinárne konanie konalo,
b)
sa uvedie v osobnej dokumentácii študenta STU po tom, ako rozhodnutie
o uložení disciplinárneho opatrenia nadobudlo právoplatnosť.

Článok 15
Doručovanie
(1)

Pokiaľ v tomto Disciplinárnom poriadku STU nie je ustanovené inak, na doručovanie
písomností v zmysle tohto Disciplinárneho poriadku sa použijú primerane ustanovenia
o doručovaní podľa čl. 50 body 4, 5 a 7 vnútorného predpisu č. 4/2013 Študijný
poriadok STU.
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Článok 16
Osobitné oprávnenie rektora STU
(1)

Rektor STU je oprávnený vydať vnútornú organizačnú a riadiacu normu STU, ktorá
upraví vzory návrhov pre Disciplinárnu komisiu STU a vzory rozhodnutí v zmysle tohto
Disciplinárneho poriadku STU (najmä Návrh na začatie disciplinárneho konania, Návrh
na rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia, Rozhodnutie o uložení
disciplinárneho opatrenia) a podrobnosti o ich používaní.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 17
Spoločné ustanovenia

(1)

(2)

(3)

Priestupky študentov STU proti ubytovaciemu poriadku študentských domovov STU sa
riadia týmto Disciplinárnym poriadkom STU v prípade, ak ich nie je možné riešiť v rámci
ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a súvisiacich právnych predpisov alebo podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov.
Na rozhodovanie o uložení disciplinárnych opatrení podľa tohto Disciplinárneho
poriadku STU sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov.
Škodou sa na účely tohto Disciplinárneho poriadku STU rozumie ujma na majetku
alebo reálny úbytok na majetku alebo na právach poškodeného alebo jeho iná ujma,
ktorá je v príčinnej súvislosti s disciplinárnym priestupkom, bez ohľadu na to, či ide
o škodu na veci alebo na právach. Škodou sa na účely tohto Disciplinárneho poriadku
STU rozumie aj získanie prospechu v príčinnej súvislosti s disciplinárnym priestupkom.
Škodou sa rozumie aj ujma na zisku, na ktorý by poškodený inak vzhľadom na okolnosti
a svoje pomery mal nárok alebo ktorý by mohol odôvodnene dosiahnuť.
Článok 18
Prechodné a záverečné ustanovenia

(1)

(2)

Ak fakulta STU potrebuje podrobnejšie upraviť Disciplinárny poriadok STU na vlastné
podmienky alebo podrobnejšie upraviť postup a priebeh ukladania disciplinárnych
opatrení ako ich upravuje tento Disciplinárny poriadok, môže tak urobiť v zmysle § 33
ods. 3 písm. d) zákona vydaním vlastného vnútorného predpisu (ďalej tiež
„disciplinárny poriadok fakulty STU“).
Fakulty sú oprávnené do 1. septembra 2013 zosúladiť svoje platné disciplinárne
poriadky s týmto Disciplinárnym poriadkom STU. Po márnom uplynutí tejto lehoty bez
vydania vnútorného predpisu podľa predchádzajúcej vety platí, že fakulta sa riadi
týmto Disciplinárnym poriadkom STU; tým nie je dotknuté oprávnenie fakúlt v zmysle
bodu 1 tohto článku.
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(3)

Ustanovenia disciplinárnych poriadkov fakúlt STU, ktoré boli vydané do dňa účinnosti
tohto Disciplinárneho poriadku STU strácajú platnosť dňom účinnosti tohto
Disciplinárneho poriadku STU v takom rozsahu, v akom sú s ním v rozpore.
(4) Fakulty a STU zosúladia menovacie dekréty členov Disciplinárnych komisií fakúlt STU
a Disciplinárnej komisie STU s týmto Disciplinárnym poriadkom STU do
1. septembra 2013. Po márnom uplynutí lehoty uvedenej v prvej vete tohto bodu
zanikajú práva a povinnosti členov Disciplinárnych komisií fakúlt STU a Disciplinárnej
komisie STU.
(5) Disciplinárny poriadok fakulty STU nesmie zužovať ani rozširovať rozsah práv
a povinností, v akom sú priznané týmto Disciplinárnym poriadkom STU; Disciplinárny
poriadok fakulty STU je možné vydať len za účelom úpravy špecifických podrobností
uvedených v tomto Disciplinárnom poriadku STU vo vzťahu k príslušnej fakulte STU,
a to pri dodržaní zásad a rozsahu práv a povinností v ňom stanovených. Tým nie sú
dotknuté ustanovenia tohto Disciplinárneho poriadku STU, z ktorých je zrejmé
oprávnenie fakulty upraviť limity, lehoty, práva a povinnosti a pod. odlišným
spôsobom.
(6) Ak bolo začaté disciplinárne konanie podľa predchádzajúcich vnútorných predpisov,
dokončí sa toto disciplinárne konanie podľa predpisov účinných v čase, keď sa začalo,
a to za podmienky, že nie sú v rozpore so zákonom alebo iným všeobecne záväzným
právnym predpisom.
(7) Všetky zmeny a doplnky tohto Disciplinárneho poriadku STU musia byť schválené
Akademickým senátom STU.
(8) Týmto vnútorným predpisom sa ruší
a) Disciplinárny poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre študentov
schválený Akademickým senátom STU dňa 03. februára 2003,
b) Dodatok č. 1 Disciplinárneho poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
pre študentov schválený Akademickým senátom STU dňa 29.11.2010.
(9) Tento Disciplinárny poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre
študentov bol schválený Akademickým senátom STU dňa 24. júna 2013.
(10) Disciplinárny poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre študentov
nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom STU a účinnosť
1. septembra 2013.

v. r. 1
doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD.
predseda AS STU

v. r. 2
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
rektor STU

1) a 2) Originál podpísaného vnútorného predpisu číslo 6/2013 „Disciplinárny poriadok Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave pre študentov“ je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom a organizačnom útvare
Rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
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