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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. 

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 

 

 

Tento vnútorný predpis schválili: Rada VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania 

kvality vysokoškolského vzdelávania 25. 11. 2021, Akademický senát 25. 11. 2021 a rektor 

VŠ 26. 11. 2021 a je účinný od 01. 12. 2021. 

 

 

 

Bratislava, dňa 01. 12. 2021              Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 

             rektor 

 


