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             ROKOVACÍ PORIADOK DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE  
              PRE ŠTUDENTOV  EKONOMICKEJ  FAKULTY UJS 
 
Akademický senát Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho, v zmysle §27 ods. 1 písm.a) a 
§33 ods. 1 a 2. písm. b) zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov podľa Štatútu Univerzity J. Selyeho schválil tento Disciplinárny 
poriadok pre študentov Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho ako jeho vnútorný 
predpis. 
 
                                                      Článok 1 
                                                            Úvodné ustanovenia 
Rokovací poriadok disciplinárnej komisie pre študentov Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho 
(ďalej len EF UJS) upravuje postup uznášania sa o návrhu na riešenie disciplinárnych priestupkov 
študentov zapísaných na študijné programy EF UJS. 
 
                                                     Článok 2 
                                                 Rokovanie disciplinárnej komisie 
 
1.  Disciplinárna komisia (ďalej len „komisia“) začne disciplinárne konanie po doručení písomného 
návrhu predsedovi komisie. Disciplinárna komisia rozhoduje na základe tohoto návrhu, ktorý musí 
obsahovať popis vykonaného činu, dôkazy, o ktoré sa opiera a zdôvodnenie, prečo sa konanie 
považuje za disciplinárny priestupok. 
 
2.  Zasadenie komisie zvoláva a riadi jej predseda. Predseda komisie zvolá jej zasadenie bez 
zbytočného odkladu vždy, keď obdrží návrh na začatie disciplinárneho konania. S termínom zasadenia 
oboznámi členov komisie, študenta, ktorého priestupok sa má prerokovať najmenej 14 dní vopred. 
 
3.  Predseda komisie, jej členovia a prizvané osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o 
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v disciplinárnom konaní v súvislosti s prerokovávaným 
prípadom. 
 
4.  Konanie o disciplinárnom priestupku pred disciplinárnou komisiou je ústne za prítomnosti 
študenta, ak sa študent nedostaví, možno konať aj v jeho neprítomnosti. 
 
5.  Ak sa študent, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku, z vážnych dôvodov nemôže dostaviť na 
konanie v danom termíne, môže sa najneskôr do 12 hodín pred konaním ospravedlniť predsedovi 
komisie, ktorý môže v odôvodnenom prípade určiť nový termín jej zasadania. Študent sa môže 
ospravedlniť len raz. 
 
6.  Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná  väčšina jej členov. Návrh na uloženie 
displinárneho opatrenia musí byť odôvodnený. Na platné uznesenie komisie je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny jej prítomných členov. Pri nerozhodnom výsledku hlasovania rozhoduje hlas 
predsedu. 
 
7.  Hlasovanie o návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia je tajné. 
 
8.  Predseda komisie, v záujme objasnenia okolností prípadu, môže so súhlasom komisie prizvať 
ďalšie osoby na zasadnutie komisie alebo môže si od nich vyžiadať písomné stanovisko 
k prerokúvanej veci. 
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9.  Predseda komisie má právo požiadať dekana o odborné stanovisko súvisiace s daným problémom. 
 
10.  Pri rozhodovaní o navrhovanom disciplinárnom opatrení komisia zvažuje závažnosť spáchaného 
priestupku, prípadnú škodu, ktorá priestupkom vznikla a doterajšie správanie sa študenta, ktorý sa 
dopustil priestupku. 
 
11.  Zápis z rokovania disciplinárnej komisie vypracuje tajomník a podpisuje predseda disciplinárnej 
komisie. Zápis obsahuje prezenčnú listinu členov disciplinárnej komisie, popis disciplinárneho 
priestupku, popis skutkového stavu, dôkazový materiál a návrh na uloženie disciplinárneho priestupku. 
Zápis odovzdá predseda disciplinárnej komisie dekanovi, najneskôr do 5 dní po skončení rokovania 
disciplinárnej komisie. 
 
12.  Rozhodnutie dekana o uložení disciplinárneho opatrenia sa vyhotovuje písomnou formou. Musí 
obsahovať výrokovú časť, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie. 
Rozhodnutie sa doručuje študentovi do vlastných rúk. 
 
                                                      Článok 3 
                                                          Záverečné ustanovenia 
 

1. Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie pre študentov EF UJS bol v zmysle §27 ods. 1 
písm.a) zákona prerokovaný a schválený dňa……. 

 
2. Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie pre študentov EF UJS môže AS UJS , resp. AS EF 

UJS kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. 
 
 
 
 
          Nadobúda platnosť po schválení AS UJS dňa 1.4.2005. 
 
 
 
         ……………………………….                                                 ………………………………................... 
         Simonová Monika, Mgr.                                          Prof. Dr.habil. Sikos T. Tamás, Dsc. 
           predseda AS EF UJS                                                          dekan EF UJS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              


