DISCIPLINÁRNY PORIADOK
FAKULTY ZDRAVOTNÍCKYCH ŠPECIALIZAČNÝCH ŠTÚDIÍ
SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
Článok 1
Disciplinárny poriadok Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií pre študentov (ďalej len
„disciplinárny poriadok fakulty“), upravuje postavenie a činnosť disciplinárnej komisie Fakulty
zdravotníckych špecializačných štúdií ( ďalej: „fakulty“ ) pre študentov, spôsob prerokúvania
disciplinárnych priestupkov študentov fakulty a ukladanie disciplinárnych opatrení.
Disciplinárna komisia fakulty
Článok 2
(1) Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných v študijných
programoch uskutočňovaných na fakulte. Disciplinárna komisia fakulty predkladá návrh na
rozhodnutie dekanovi.
(2) Členov disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu vymenúva a odvoláva z radov členov jej
akademickej obce po schválení akademickým senátom fakulty dekan fakulty, polovicu členov tejto
komisie tvoria študenti. Komisia je štvorčlenná. Predsedom komisie je prodekan pre vzdelávaciu
činnosť.
(3) Členstvo v disciplinárnej komisii fakulty členovi zaniká:
ak sa mu skončilo funkčné obdobie,
ak sa písomne vzdá svojho členstva v tomto orgáne,
ak prestal byť členom akademickej obce alebo zamestnancom fakulty,
ak ho odvolá dekan so súhlasom akademického senátu fakulty.
(4) Funkčné obdobie členov disciplinárnej komisie fakulty je najviac štvorročné. Tá istá osoba môže byť
vymenovaná za člena disciplinárnej komisie aj opakovane.
(5) Na činnosť disciplinárnej komisie fakulty platia ustanovenia Rokovacieho poriadku disciplinárnej
komisie fakulty.
DRUHÁ ČASŤ
Disciplinárny priestupok a disciplinárne opatrenia
Článok 3
(1) Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných
predpisov fakulty alebo univerzity, alebo verejného poriadku.
(2) Disciplinárnym priestupkom podľa tohto poriadku je aj:
1. porušenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov akademickej samosprávy
univerzity alebo fakulty,
2. zneváženie alebo iná ujma spôsobená členovi akademickej obce alebo zamestnancovi
univerzity alebo fakulty,
3. zneváženie dobrej povesti alebo mena univerzity alebo fakulty,
4. podvod v súvislosti so štúdium alebo s vedeckou činnosťou,
5. vyvolanie verejného pohoršenia alebo správanie sa v rozpore s dobrými mravmi,

6. násilný čin proti študentovi, zamestnancovi alebo návštevníkovi univerzity alebo fakulty,
7. krádež alebo závažné poškodenie majetku, ktorý vlastní, spravuje alebo má v nájme
univerzita alebo fakulta, jej študenti, zamestnanci alebo návštevníci univerzity alebo
fakulty, alebo majetku v inom vlastníctve,
8. úmyselný trestný čin, za ktorý bol páchateľ právoplatne odsúdený,
9. porušenie ustanovení všeobecných pravidiel správania sa používateľa počítačovej siete,
10. prenechanie ubytovania v študentskom domove inej osobe bez súhlasu riaditeľa
študentského domova.
(3) Za disciplinárny priestupok možno uložiť študentovi niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
a) pokarhanie,
b) podmienečné vylúčenie zo štúdia,
c) vylúčenie zo štúdia.
(4) Disciplinárne opatrenie podľa odseku 3 písm. a) možno uložiť študentovi len za menej závažný
disciplinárny priestupok, alebo disciplinárny priestupok spáchaný z nedbalosti.
(5) Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia podľa odseku 3 písm. b) sa stanoví lehota a podmienky, pri
dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zrušené. Prihliada sa pritom k závažnosti disciplinárneho
priestupku. Dĺžka podmienečného vylúčenia zo štúdia je najmenej šesť mesiacov a najviac dva roky odo dňa
uloženia disciplinárneho opatrenia. Ak sa študent pred uplynutím lehoty dopustí ďalšieho disciplinárneho
priestupku, spravidla je mu uložené disciplinárne opatrenie podľa odseku 3 písm. c).
(6) Disciplinárne opatrenie podľa odseku 3 písm. c) možno študentovi uložiť ak:
a) úmyselne spáchal závažný disciplinárny priestupok,
b) opakovane spáchal disciplinárny priestupok ,
c) bol právoplatne odsúdený za trestný čin.
(7) Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na charakter a závažnosť disciplinárneho priestupku, na
okolnosti, za ktorých k disciplinárnemu priestupku došlo, na mieru zavinenia, na dôsledky disciplinárneho
priestupku, ako aj na doterajšie správanie sa študenta.
(8) Disciplinárny priestupok je premlčaný, ak od jeho spáchania uplynul viac ako jeden rok.
Disciplinárne konanie
Článok 4
(1) Disciplinárne konanie pred disciplinárnou komisiou fakulty sa riadi Rokovacím poriadkom
disciplinárnej komisie fakulty. Konanie o disciplinárnom priestupku pred disciplinárnou komisiou fakulty je
neverejné a ústne, za prítomnosti študenta, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku, ak sa študent
nedostaví bez riadneho ospravedlnenia, môže disciplinárna komisia univerzity konať aj bez jeho prítomnosti.
Predseda komisie môže na celé alebo na časť zasadnutia podľa potreby pozvať aj ďalšie osoby.
(2) Študent, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku má právo predkladať dôkazy, vyjadrovať sa
ku všetkým podkladom, nahliadať do písomných materiálov a do zápisu z rokovania.
(3) Predseda disciplinárnej komisie fakulty predkladá návrh na rozhodnutie, ktorý prijala disciplinárna
komisia fakulty, dekanovi.
(4) Disciplinárne opatrenie za spáchanie disciplinárneho priestupku podľa čl. 3 ods. 3 ukladá dekan.
Disciplinárne opatrenie sa ukladá spravidla do 2 týždňov od doručenia návrhu na uloženie disciplinárneho
opatrenia disciplinárnou komisiou univerzity alebo disciplinárnou komisiou fakulty.
(5) Dekan nemôže uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie, ako navrhla disciplinárna komisia univerzity
alebo disciplinárna komisia fakulty.
(6) Ak ide o menej závažný priestupok a možno (odôvodnene) predpokladať, že prerokovanie
priestupku disciplinárnou komisiou fakulty povedie k náprave, dekan môže rozhodnúť, že za disciplinárny
priestupok neudelí disciplinárne opatrenie, aj keď jeho uloženie navrhla disciplinárna komisia fakulty.

(7) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné, musí obsahovať odôvodnenie
a poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie, študentovi musí byť doručené do vlastných rúk.
(8) Ak si študent, ktorému bolo uložené pokarhanie, riadne plnil akademické a občianske povinnosti
v lehote jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, hľadí sa na neho, ako by mu nebolo
disciplinárne opatrenie uložené.
Preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia
Článok 5
(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 8 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Podanie žiadosti o preskúmanie
rozhodnutia má odkladný účinok.
(2) Dekan fakulty, môže žiadosti vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie,
postúpi ju rektorovi. Rektor rozhodnutie dekana preskúma a ak zistí, že je v rozpore so zákonom, vnútorným
predpisom univerzity alebo jej súčastí, rozhodnutie zmení alebo ho zruší. Rektor musí vydať rozhodnutie
najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana.
(3) Rozhodnutie rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia je
konečné.
(4) Uloženie disciplinárneho opatrenia sa vyznačí do dokumentácie, ktorú o študentovi vedie
univerzita alebo fakulta.
TRETIA ČASŤ
Spoločné ustanovenia
Článok 6
(1) Disciplinárne priestupky študentov proti ubytovaciemu poriadku študentského domova rieši zodpovedný
pracovník študentského domova v zmysle príslušných legislatívnych pravidiel v spolupráci s dekanom fakulty
a disciplinárnou komisiou fakulty, na ktorej je študent zapísaný na štúdium.
Záverečné ustanovenie
Článok 7
Tento disciplinárny poriadok fakulty nadobúda platnosť dňom jeho schválenia v Akademickom senáte fakulty.
V Bratislave 9.10.2006

prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.

doc. MUDr. Alojz Rakús

predseda Akademického senátu FZŠŠ SZU

dekan FZŠŠ SZU

