
ŽI L I N S KÁ  U N I V E R ZI T A  V  ŽI L I N E  

E l e ktr o te c h nic ká  fa ku l ta  
 

 

Discipl inárny poriadok  

p r e  š tu d e n tov  
 

Článok 1  

Základné ustanovenia 

(1) Disciplinárny poriadok pre študentov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity 

v Žiline (ďalej len „EF“ alebo „fakulta“) je vnútorným predpisom fakulty v zmysle § 33 

ods. 3 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (ďalej len „zákon“) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Daná 

problematika je upravená aj v Smernici Žilinskej univerzity v Žiline Disciplinárny 

poriadok pre študentov ŽU . 

(2) Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných 

predpisov Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len "UNIZA") a jej súčastí, alebo verejného 

poriadku v zmysle § 72 ods. 1 zákona. 

(3) Za disciplinárny priestupok možno študentovi uložiť disciplinárne opatrenie (čl. 2 ods. 1).  

(4) Konanie o uložení disciplinárneho opatrenia začne disciplinárna komisia (čl. 3) do 10 dní 

odo dňa, keď sa o disciplinárnom priestupku študenta dozvedela, najneskôr 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 uložení disciplinárneho opatrenia.  

(6) Pri navrhovaní disciplinárneho opatrenia disciplinárna komisia prihliada najmä na 

závažnosť, čas trvania alebo následky disciplinárneho priestupku.  

(7) Disciplinárne opatrenie ukladá dekan fakulty. 

. 

 

Článok 2 

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) Uloženie disciplinárneho opatrenia študentovi za disciplinárny priestupok navrhuje 

dekanovi disciplinárna komisia fakulty. Ak samotné prerokúvanie disciplinárneho 

priestupku postačuje k náprave študenta, je možné upustiť od uloženia disciplinárneho 

opatrenia. 

(3) Študent môže podať písomnú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o disciplinárnom 

opatrení (čl. 4). Žiadosť študenta o preskúmanie rozhodnutia o disciplinárnom opatrení 

má odkladný účinok. 



 

Článok 3 

Disciplinárna komisia fakulty 

(1) Disciplinárna komisia fakulty rieši disciplinárne priestupky študentov zapísaných na 

študijné programy na fakulte.   

(2) Disciplinárna komisia má spolu 6 členov. Polovicu členov disciplinárnej komisie tvoria   

pedagógovia fakulty a  polovicu študenti študentskej časti Akademického senátu fakulty 

(ďalej len „AS fakulty“). Predsedu a členov komisie vymenúva dekan po schválení AS 

fakulty, pedagógov na obdobie štyroch rokov, študentov na obdobie jedného roka. 

    

Článok 4 

Preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia 

(1) Písomná  žiadosť  o preskúmanie rozhodnutia o disciplinárnom opatrení sa podáva do 

ôsmich dní odo dňa jeho doručenia dekanovi. 

(2) Dekan 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 dekana preskúma a rozhodnutie potvrdí, alebo, ak je v rozpore so 

zákonom, vnútornými predpismi UNIZA alebo jej súčasti, rozhodnutie zmení alebo zruší.   

(4) Na preskúmanie rozhodnutia dekana o uložení disciplinárneho opatrenia zriaďuje rektor 

osobitnú 3-člennú komisiu, ktorej jedným členom je zamestnanec oddelenia kontroly 

a vnútorného auditu UNIZA. 

(5) Rektor musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie 

rozhodnutia dekana. 

(6) Odvolanie proti rozhodnutiu rektora o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana 

o uložení disciplinárneho opatrenia sa pripúšťa na MŠVVaŠ. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

(1) Rokovanie disciplinárnej komisie fakulty sa riadi Rokovacím poriadkom disciplinárnej 

komisie EF. 

(2) Disciplinárny poriadok pre študentov EF bol schválený  AS fakulty dňa 11. 11. 2015 

a týmto dňom predpis nadobúda platnosť a účinnosť.  

 

 

 

 prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. prof. Ing. Milan Dado, PhD.        

 predseda Akademického senátu EF dekan EF 

 

 


