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Článok 1 
Základné ustanovenia 

 
(1) Disciplinárny poriadok pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „UNIZA“) je 

vnútorným predpisom univerzity v zmysle § 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 o VŠ“). 

(2) Disciplinárny poriadok pre študentov UNIZA je platný pre študentov všetkých stupňov a 
foriem štúdia na UNIZA (ďalej len “študent”). 

 
Článok 2 

Disciplinárny priestupok  
 

(1) Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných 
predpisov UNIZA a jej súčastí, alebo verejného poriadku, v zmysle § 72 zákona o VŠ. 

(2) Disciplinárnym priestupkom študenta je najmä: 

a) porušenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, 

b) odmietnutie poskytnutia informácií a skutočností rozhodujúcich na určenie úhrady 
školného alebo poplatkov spojených so štúdiom podľa § 71 ods. 3 písm. b) zákona 
o VŠ alebo uvedenie nepravdivých alebo neúplných informácií potrebných pre štúdium 
v rámci akreditovaných študijných programov na fakulte, 

c) zneváženie alebo iná ujma spôsobená zamestnancovi univerzity alebo inému 
študentovi univerzity, 

d) zneváženie dobrej povesti alebo mena univerzity alebo fakulty, 

e) podvodné konanie v rozpore s dobrými mravmi v súvislosti s plnením študijných 
povinností, a to najmä: 

 vydávanie akejkoľvek práce inej osoby v rámci plnenia študijných povinností za 
vlastnú, alebo použitie jej časti alebo celku bez odkazu na pôvodné dielo 
(plagiátorstvo), 

 opakované odovzdanie totožnej alebo pozmenenej už predtým študentom 
odovzdanej práce v rámci plnenia študijných povinností na fakulte, pričom 
opakované odovzdanie alebo pozmenenie nebolo priamo umožnené v rámci 
plnenia študijných povinností, 

 nečestnosť študenta pri hodnotení študijných výsledkov pri plnení študijných 
povinností, najmä odpisovanie, podvádzanie, používanie nedovolených pomôcok 
a iných foriem vrátane nedovolenej spolupráce počas písomného alebo ústneho 
overovania vedomostí študenta fakulty, 

f) vyvolanie verejného pohoršenia alebo správanie sa v rozpore so všeobecne 
zaužívanými normami slušného správania sa, morálky, etiky a mravnosti, 

h) násilný čin proti inému študentovi univerzity alebo zamestnancovi univerzity, 

i) závažné poškodenie, zneužitie alebo odcudzenie majetku univerzity na akademickej 
pôde univerzity, ako aj v rámci všetkých nehnuteľností univerzity, ktoré sú vo 
vlastníctve, v správe alebo v nájme univerzity, 

j) závažné poškodenie alebo odcudzenie majetku študentovi univerzity, zamestnancovi 
univerzity alebo návštevníkovi univerzity alebo majetku tretích osôb v rámci univerzity, 

k) porušenie pravidiel a pokynov na prácu v počítačovej sieti univerzity, resp. fakulty, 

l) vedomé poskytnutie prihlasovacích údajov k študentskému elektronickému účtu iným 
osobám, resp. zneužite študentského elektronického účtu, 

m) účasť na vzdelávacích činnostiach pod badateľným, resp. preukázateľným vplyvom 
alkoholických nápojov, iných omamných, návykových a psychotropných látok, 

n) porušenie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

o) 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 univerzite, 

p) iné závažné porušenie vnútorných predpisov fakulty alebo vnútorných organizačných 
a riadiacich noriem vydaných rektorom alebo kvestorom univerzity alebo dekanom. 

 

Článok 3 

Osoba zodpovedná za disciplinárny priestupok 

 
(1) Osoba zodpovedná za disciplinárny priestupok (ďalej len „zodpovedná osoba“) je študent,  

ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku v zmysle článku 2 tohto disciplinárneho 
poriadku. 

(2) Ak k disciplinárnemu priestupku došlo spoločným konaním dvoch alebo viacerých 
študentov, zodpovedá každý z nich tak, ako keby sa disciplinárneho priestupku dopustil 
každý sám. 

(3) Ustanovenie bodu 2 sa primerane použije aj v prípade, ak je študentom osoba, ktorá 

a) pripravila podmienky na to, aby došlo k disciplinárnemu priestupku, 

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. 

 

Článok 4 

    Disciplinárne opatrenie 

 

(1) Disciplinárne opatrenie je sankcia voči zodpovednej osobe. 

(2)  Zodpovedná osoba, ktorej môže byť uložené disciplinárne opatrenie podľa tohto 
disciplinárneho poriadku, musí mať postavenie študenta.  

(3) 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. 

(4) Uloženie disciplinárneho opatrenia podľa ods. 3 nezbavuje študenta prípadnej 
povinnosti nahradiť škodu, ktorú svojím konaním spôsobil. 

 
 
 

Článok 5 
Disciplinárne komisie UNIZA a fakúlt UNIZA 

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

celouniverzitné študijné programy. Disciplinárne komisie fakúlt riešia disciplinárne 
priestupky študentov zapísaných na študijné programy uskutočňované na príslušnej 
fakulte. 

(2) Disciplinárna komisia UNIZA má minimálne 6 členov. Traja členovia sú vysokoškolskí 
učitelia UNIZA a traja členovia sú študenti UNIZA. Predsedu a členov komisie vymenúva 
rektor po schválení Akademickým senátom UNIZA, vysokoškolských učiteľov na 
obdobie štyroch rokov, študentov na obdobie jedného roka. 
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(3) Disciplinárna komisia fakulty má spolu 6 členov. Traja členovia sú vysokoškolskí učitelia 
fakulty a traja členovia sú študenti fakulty. Predsedu a členov komisie vymenúva 
dekan po schválení Akademickým senátom fakulty, vysokoškolských učiteľov na obdobie 
štyroch rokov, študentov na obdobie jedného roka. 

(4) Rokovanie disciplinárnych komisií UNIZA a fakúlt sa riadi Rokovacím poriadkom 
disciplinárnych komisií. 

 

Článok 6 

Disciplinárne konanie 

 
(1) Podnet na začatie disciplinárneho konania môže podať ktorýkoľvek zamestnanec UNIZA, 

zamestnanec fakulty, študent UNIZA alebo akákoľvek iná osoba, ktorá sa dozvedela o 
konaní študenta UNIZA, ktoré by mohlo mať znaky disciplinárneho priestupku, a to 
podaním rektorovi, alebo dekanovi fakulty UNIZA. Podnet na začatie disciplinárneho 
konania sa podáva písomne v listinnej podobe s vlastnoručným podpisom alebo v 
elektronickej podobe s autorizovaným elektronickým podpisom. Ak podnet podaný 
elektronicky nie je autorizovaný ani odoslaný prostredníctvom prístupového miesta, ktoré 
vyžaduje úspešnú autentifikáciu toho, kto podnet podáva, musí ju osoba, ktorá podnet 
podáva, do troch pracovných dní od jej podania doplniť podanie písomne s vlastnoručným 
podpisom alebo autorizovaným elektronickým podpisom, inak sa podnet odloží. 

(2) Konanie o disciplinárnom priestupku začne disciplinárna komisia (čl. 5) do 20 
kalendárnych dní odo dňa, keď jej bol disciplinárny priestupok študenta oznámený, 
najneskôr však do jedného roka od času, keď k disciplinárnemu priestupku došlo. 

(3) 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.  

(4) Disciplinárne konanie pred disciplinárnou komisiou UNIZA alebo fakulty je ústne za 
prítomnosti zodpovednej osoby; ak sa zodpovedná osoba nedostaví bez riadneho 
ospravedlnenia, môže sa disciplinárne konanie uskutočniť aj bez jej prítomnosti. Priebeh 
disciplinárneho konania ďalej upravuje Rokovací poriadok disciplinárnych komisií UNIZA. 

(5) Po prerokovaní disciplinárneho priestupku disciplinárna komisia uznesením: 

a) schváli návrh na rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia voči zodpovednej 
osobe v zmysle článku 3 tohto disciplinárneho poriadku, 

b) zamietne návrh na rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia voči zodpovednej 
osobe, 

c) zastaví disciplinárne konanie voči zodpovednej osobe, ak sa v rámci disciplinárneho 
konania preukáže, že 

 disciplinárny priestupok sa nestal, 

 disciplinárny priestupok nespáchala zodpovedná osoba, 

 konanie zodpovednej osoby nenapĺňa znaky disciplinárneho priestupku podľa 
článku 2 tohto disciplinárneho poriadku, 

 osoba, ktorá disciplinárny priestupok spáchala, nie je osobou zodpovednou za 
disciplinárny priestupok podľa čl. 3. 

 
Článok 7 

 Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia 
 

(1) Disciplinárna komisia rozhodne o návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia do 
15 kalendárnych  dní od začatia konania o disciplinárnom priestupku. 

(2) Pri navrhovaní disciplinárneho opatrenia disciplinárna komisia prihliada najmä na 
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závažnosť, čas trvania alebo následky disciplinárneho priestupku, ako aj na 
disciplinárne opatrenia uložené študentovi v minulosti. 

(3) Disciplinárne opatrenie ukladá rektor na základe návrhu disciplinárnej komisie 
UNIZA alebo dekan fakulty na základe návrhu disciplinárnej komisie fakulty. 
Rektor/dekan nemôže študentovi uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie ako je 
opatrenie navrhnuté disciplinárnou komisiou. 

(4) Ak samotné prerokúvanie disciplinárneho priestupku postačuje k náprave študenta, 
je možné upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia. 

(5) Rozhodnutie rektora/dekana o uložení disciplinárneho opatrenia sa vyhotovuje 
písomne s odôvodnením rozhodnutia a poučením o možnosti požiadať o 
preskúmanie rozhodnutia. Rozhodnutie sa doručuje študentovi do vlastných rúk. 

(6) Rozhodnutie o udelení disciplinárneho opatrenia sa ukladá do osobných spisov 
študenta na rektoráte alebo na dekanáte fakulty, kde je študent zapísaný na štúdium. 

(7) Študent má právo podať písomnú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o 
disciplinárnom opatrení (čl. 8 ).  

 
Článok 8 

Preskúmanie 
rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia 

 
(1) Písomnú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o disciplinárnom opatrení môže študent 

podať orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, do ôsmich dní odo dňa doručenia.  
(2) Písomnú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o disciplinárnom opatrení môže 

študent fakulty podať dekanovi do ôsmich dní odo dňa, kedy mu bolo rozhodnutie 
doručené. Dekan môže žiadosti sám vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. 
O rozhodnutí informuje disciplinárnu komisiu fakulty a akademický senát fakulty. Ak 
žiadosti nevyhovie, postúpi ju rektorovi najneskôr do 10 dní od dňa, kedy mu bola 
doručená.  Rektor rozhodnutie dekana preskúma a ak je v rozpore so zákonom, 
vnútorným predpisom verejnej vysokej školy alebo jej súčastí, rozhodnutie zmení alebo 
zruší, inak žiadosť zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

(3) Na preskúmanie rozhodnutia dekana o uložení disciplinárneho opatrenia zriaďuje 
rektor osobitnú 3-člennú komisiu. Rektor musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 
dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana. 

(4) Študent celouniverzitného študijného program môže písomnú žiadosť o preskúmanie 
rozhodnutia o disciplinárnom opatrení podať rektorovi. Rektor môže žiadosti sám 
vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Inak postúpi žiadosť Akademickému 
senátu UNIZA (ďalej len „AS UNIZA“). O rozhodnutí informuje disciplinárnu komisiu 
fakulty a Akademický senát UNIZA. Akademický senát UNIZA zmení rozhodnutie, ak 
bolo vydané v rozpore so zákonom alebo s vnútornými predpismi UNIZA. Inak žiadosť 
zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie 
rozhodnutia o disciplinárnom opatrení musí byť odoslaná do 30 dní od doručenia 
žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. 
 

Článok 9 
Prechodné ustanovenia  

 

(1) Ak fakulta UNIZA potrebuje podrobnejšie upraviť Disciplinárny poriadok pre študentov 
Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej aj „Disciplinárny poriadok“) na vlastné podmienky 
alebo potrebuje 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 o VŠ vydaním vlastného vnútorného predpisu (ďalej tiež 
“disciplinárny poriadok fakulty UNIZA”.) 

(2) Fakulty sú povinné do 1. septembra 2018 zosúladiť svoje disciplinárne poriadky s týmto 
disciplinárnym poriadkom pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline. Po márnom 



6  

uplynutí tejto lehoty bez vydania alebo úpravy vnútorného predpisu, platí, že fakulta sa 
riadi týmto Disciplinárnym poriadkom pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline. Tým 
nie je dotknuté oprávnenie fakúlt v zmysle bodu 1 tohto článku. 

(3) Ustanovenia disciplinárnych poriadkov fakúlt UNIZA, ktoré boli vydané do dňa účinnosti 
tohto Disciplinárneho poriadku strácajú platnosť dňom účinnosti tohto Disciplinárneho 
poriadku v takom rozsahu, v akom sú s ním v rozpore. 

(4) Priestupky proti Ubytovaciemu poriadku ubytovacích zariadení UNIZA,  porušenie 
zmluvy o poskytnutí ubytovacích služieb, porušenie Prevádzkového poriadku Internet 
Klubu a  ďalších vnútorných predpisov súvisiacich s poskytovaním ubytovania 
študentom, riešia priestupkové komisie ubytovacích zariadení v zmysle príslušných 
smerníc UNIZA (Ubytovací poriadok ubytovacích zariadení, Priestupkový a rokovací 
poriadok priestupkových komisií ubytovacích zariadení UNIZA). 

(5) Ak bolo začaté disciplinárne konanie podľa predchádzajúcich vnútorných predpisov, 
dokončí sa toto disciplinárne konanie podľa predpisov platných v čase, keď sa začalo, 
a to za podmienky, že nie sú v rozpore s právnymi predpismi. 

 
Článok 9 

Záverečné ustanovenia  
 

(1) Týmto vnútorným predpisom sa ruší smernica č. 29 Disciplinárny poriadok pre 
študentov Žilinskej univerzity zo dňa 17. 12. 2002 vrátane jej dodatkov č. 1 a 2.  

(2) Tento Disciplinárny poriadok pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline nadobúda 
platnosť dňom schválenia Akademickým senátom UNIZA, t. j. 21. 5. 2018 a účinnosť 
nadobúda dňom 1. 9. 2018. 

 
 
 
 
 
prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici                                        Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 
predseda Akademického senátu UNIZA                 rektorka  
 


