Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
__________________________________________________________

DISCIPLINÁRNY PORIADOK
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.

Apríl 2008

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

1. Disciplinárny poriadok Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.
Bratislava (ďalej len „disciplinárny poriadok“) nadväzuje na všeobecne záväzné právne
predpisy, na Štatút Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. Bratislava
(ďalej len „štatút“) a ostatné vnútorné predpisy Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety, n. o. Bratislava (ďalej len „vysoká škola“) a upravuje disciplinárne konanie na
vysokej škole.
2. Disciplinárny poriadok upravuje postavenie, pôsobnosť a priebeh rokovania Disciplinárnej
komisie na vysokej škole (ďalej len „disciplinárna komisia“), ako orgánu akademickej
samosprávy na prerokovanie disciplinárnych priestupkov študentov vysokej školy.
Disciplinárny poriadok zároveň upravuje postup pri ukladaní disciplinárnych opatrení a postup
pri preskúmaní rozhodnutí rektora ukladajúcich disciplinárne opatrenia.

Čl. 2
Disciplinárna komisia
1. Disciplinárna komisia má piatich členov vrátene predsedu, z toho dvaja sú zo študentskej časti
akademickej obce vysokej školy a dvaja sú zo zamestnaneckej časti akademickej obce vysokej
školy. Predsedom disciplinárnej komisie je prorektor pre pedagogickú činnosť a sociálne veci.
2. Predsedu a členov disciplinárnej komisie vymenúva a odvoláva z radov členov akademickej
obce vysokej školy rektor po predchádzajúcom schválení v akademickom senáte vysokej
školy.
3. Členstvo v disciplinárnej komisii nie je zlučiteľné s funkciou predsedu správnej rady a rektora.
4. Funkčné obdobie disciplinárnej komisie je dvojročné.
5. Členstvo v disciplinárnej komisii zaniká:
a) skončením funkčného obdobia člena,
b) vzdaním sa funkcie člena,
c) odvolaním člena z funkcie rektorom po predchádzajúcom súhlase akademického
senátu vysokej školy,
d) smrťou člena.

Čl. 3
Disciplinárny priestupok a disciplinárne opatrenie
1. Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov
alebo vnútorných predpisov vysokej školy alebo jej súčasti, alebo verejného poriadku.
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2. Za disciplinárny priestupok možno uložiť študentovi niektoré z týchto disciplinárnych
opatrení:
a) napomenutie,
b) podmienečné vylúčenie zo štúdia s určením lehoty a podmienok, pri dodržaní ktorých
bude podmienečné vylúčenie zo štúdia zrušené,
c) vylúčenie zo štúdia.
3. Disciplinárne opatrenie ukladá rektor do 14 dní od doručenia návrhu disciplinárnej komisie.
Rektor nemôže uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie, ako navrhne disciplinárna komisia.
4. Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na spôsob konania, ktoré viedlo
k disciplinárnemu priestupku, na okolnosti, za ktorých k disciplinárnemu priestupku došlo, na
následky, ku ktorým disciplinárny priestupok viedol, na študentom prejavenú snahu o nápravu
spôsobených následkov a na predchádzajúce správanie študenta, ktorý sa disciplinárneho
priestupku dopustil.
5. Rektor môže uložiť disciplinárne opatrenie vylúčenia zo štúdia študentovi len v prípade, ak sa
preukáže, že sa dopustil:
a) disciplinárneho priestupku úmyselne,
b) disciplinárneho priestupku opakovane,
c) trestného činu, pričom bol za tento trestný čin právoplatne odsúdený.
6. Od uloženia disciplinárneho opatrenia môže rektor upustiť, ak odôvodnene predpokladá, že
k náprave postačí samotné prerokovanie disciplinárneho priestupku.
7. Rozhodnutie o disciplinárnom opatrení musí byť písomné a musí obsahovať odôvodnenie
a poučenie o možnosti požiadať o jeho preskúmanie.
8. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť študentovi doručené do vlastných
rúk.

Čl. 4
Disciplinárne konanie
1. Disciplinárne konanie pred disciplinárnou komisiou sa uskutočňuje na návrh rektora, ktorý návrh
predloží predsedovi disciplinárnej komisie. Podnety rektorovi na podanie návrhu na disciplinárne
konanie môžu predkladať členovia akademickej obce vysokej školy, členovia správnej rady
vysokej školy a ostatní zamestnanci vysokej školy.
2. Disciplinárna komisia je povinná začať disciplinárne konanie do 14 dní od doručenia návrhu.
3. Disciplinárnu komisiu zvoláva jej predseda podľa potreby.
4. Disciplinárna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
5. Hlasovanie o návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia je verejné, ak disciplinárna komisia
nerozhodne inak. Na schválenie rozhodnutia disciplinárnej komisie je potrebná nadpolovičná
väčšina hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu disciplinárnej
komisie.
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6. Disciplinárna komisia je povinná zistiť skutkový stav veci a na základe tohto zistenia urobiť
presný a objektívny popis disciplinárneho priestupku.
7. Za účelom riadneho prešetrenia skutkovej podstaty disciplinárneho priestupku je disciplinárna
komisia oprávnená pozvať na rokovanie ktoréhokoľvek zamestnanca a študenta vysokej školy.
8. Disciplinárne konanie je ústne za prítomnosti študenta, ktorý sa dopustil disciplinárneho
priestupku. Ak sa študent nedostaví bez riadneho ospravedlnenia, možno konať aj bez jeho
neprítomnosti.
9. Disciplinárne konanie disciplinárna komisia zastaví ak:
a) vyjde najavo, že nedošlo k disciplinárnemu priestupku,
b) nepreukáže sa, že disciplinárneho priestupku sa dopustil študent, proti ktorému sa
disciplinárne konanie vedie,
c) osoba, proti ktorej sa disciplinárne konanie vedie prestala byť študentom vysokej školy,
d) uplynula lehota jedného roka od spáchania disciplinárneho priestupku alebo od právoplatného
odsudzujúceho rozsudku v trestnej veci.
Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia má vždy odkladný účinok.
10. Návrh na uloženie disciplinárneho opatrenia predkladá disciplinárna komisia rektorovi
s písomným odôvodnením návrhu, ktorý podpisuje predseda disciplinárnej komisie.

Čl. 5
Preskúmanie rozhodnutia
1. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia sa podáva rektorovi, ktorý rozhodnutie vydal, do ôsmich dní
odo dňa jeho doručenia.
2. Rektor rozhodnutie postúpi predsedovi správnej rady, ktorý ho dá preskúmať právnemu referátu
vysokej školy, či rozhodnutie nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo
vnútornými predpismi vysokej školy. Na základe vyjadrenia právneho referátu predseda správnej
rady rozhodnutie rektora buď potvrdí, zmení alebo zruší.
3. Predseda správnej rady najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia
rektora vydá písomné rozhodnutie, ktoré je konečné a nie je možné proti nemu podať odvolanie.
4. Rozhodnutie predsedu správnej rady musí byť študentovi doručené do vlastných rúk.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

1.

Disciplinárny poriadok bol schválený Akademickým senátom vysokej školy dňa 19. 12. 2008.

2. Tento disciplinárny poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia Akademickým senátom vysokej
školy a jeho účinnosť nastáva prvým dňom nasledujúcom po dni, keď nadobudol platnosť.
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V Bratislave dňa 19. 12. 2008

............................................................................
predseda Akademického senátu vysokej školy
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..........................................................
rektor vysokej školy

