UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE
V KOŠICIACH

Disciplinárny poriadok pre študentov
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Vnútorný predpis č. 11

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválil Akademický senát Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dňa 18.03.2013
___________________________________________________________________________

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1. Disciplinárny poriadok Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej
len „UVLF“) pre študentov (ďalej len „disciplinárny poriadok“) upravuje postavenie a
pôsobnosť disciplinárnej komisie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach (ďalej len „disciplinárna komisia“) ako orgánu akademickej samosprávy na
prerokovanie disciplinárnych priestupkov študentov a zároveň upravuje postup pri
ukladaní disciplinárnych opatrení.
Čl. 2

Disciplinárna komisia
1. Disciplinárna komisia rieši disciplinárne priestupky študentov zapísaných na UVLF na
základe podnetu rektora, ktorému disciplinárny priestupok bol oznámený a podáva návrh
na disciplinárne opatrenia na rozhodnutie rektorovi.
2. Disciplinárna komisia má šesť členov, z toho polovicu tvoria študenti. Členstvo
v disciplinárnej komisii je nezastupiteľné.
3. Predsedu a členov disciplinárnej komisie vymenúva z radov členov akademickej obce
UVLF rektor po schválení Akademickým senátom UVLF. Predsedom disciplinárnej
komisie pre študentov je prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.
4. Menovanie, odvolanie a skončenie pôsobnosti sa členom disciplinárnej komisie oznamuje
písomne. Tá istá osoba môže byť členom disciplinárnej komisie aj opakovane.
5. Funkčné obdobie disciplinárnej komisie je dvojročné.
6. Členstvo v disciplinárnej komisii členovi zaniká:
a) ak mu skončilo funkčné obdobie,
b) ak sa písomne vzdá členstva v tomto orgáne,
c) ak prestal byť členom akademickej obce,
d) ak ho odvolá rektor so súhlasom akademického senátu.
7. Činnosť disciplinárnej komisie a postup pri prerokovaní disciplinárneho priestupku
ustanovuje rokovací poriadok disciplinárnej komisie, ktorý schvaľuje na návrh rektora
Akademický senát UVLF.
Čl. 3
Disciplinárny priestupok
1. Disciplinárny priestupok je zavinené konanie, ktoré spočíva v porušení všeobecne
záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov univerzity alebo jej súčastí,
verejného poriadku a občianskeho spolunažívania na akademickej pôde.
2. Disciplinárnym priestupkom podľa tohto poriadku je najmä:
a) porušenie zákonov Slovenskej republiky, Štatútu UVLF, Študijného poriadku UVLF
a ďalších vnútorných predpisov UVLF,
b) falšovanie úradných dokladov o štúdiu (index, resp. iné zápisy o skúškach, kredity a
iné),
c) trestný čin, za ktorý bol páchateľ právoplatne odsúdený,
d) protiprávne konanie proti študentovi, zamestnancovi alebo inej osobe spáchané na
akademickej pôde,
e) krádež alebo závažné poškodenie majetku, ktorý vlastní alebo má v nájme univerzita,
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f) závažné ohrozenie mravnosti na akademickej pôde (napr. požívanie a šírenie
alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok),
g) privlastňovanie si práce iného autora vydávaním za vlastný originál (plagiátorstvo),
h) podvádzanie na skúške.
3. Konanie o disciplinárnom priestupku pred disciplinárnou komisiou sa uskutočňuje na
podnet, resp. návrh rektora, ktorý návrh predkladá predsedovi disciplinárnej komisie.
Podnety rektorovi na podanie návrhu na objasňovanie môže predkladať každý člen
akademickej obce UVLF.
Čl. 4
Disciplinárne opatrenia
1. 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.
2. Ak samotné prerokúvanie disciplinárneho priestupku postačuje k náprave študenta, je
možné upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia.
3. Disciplinárny priestupok nie je možné prerokúvať, ak od jeho spáchania alebo v prípade
odsúdenia študenta odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku v trestnom konaní
uplynula lehota viac ako jeden rok. Premlčacia doba neplynie počas konania
o disciplinárnom priestupku ani počas prerušenia štúdia.
4. Disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť študentovi len za menej
závažný disciplinárny priestupok alebo disciplinárny priestupok spáchaný z nedbanlivosti.
5. Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia podľa odseku 1 písm. b) sa stanoví lehota a
podmienky, pri dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zrušené. Prihliada sa
pritom na závažnosť disciplinárneho priestupku. Dĺžka podmienečného vylúčenia zo
štúdia je najmenej šesť mesiacov a najviac dva roky odo dňa uloženia disciplinárneho
opatrenia.
6. Ak sa študent pred uplynutím lehoty dopustí ďalšieho disciplinárneho priestupku,
spravidla je mu uložené disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písm. c).
7. Disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písm. c) možno študentovi uložiť, ak:
a) úmyselne spáchal závažný disciplinárny priestupok,
b) opakovane spáchal disciplinárny priestupok,
c) bol právoplatne odsúdený za trestný čin.
8. 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.
9. V prípade, ak má študent v priebehu svojho štúdia dve prípadne viac písomných
pokarhaní, môže byť podmienečne vylúčený zo štúdia.
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Čl. 5
Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia
1. Disciplinárne opatrenie ukladá rektor na základe návrhu disciplinárnej komisie. Rektor
nemôže uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie ako navrhla disciplinárna komisia.
2. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia vydá rektor najneskôr do dvoch
mesiacov odo dňa predloženia návrhu na objasnenie priestupku disciplinárnou komisiou.
3. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia vydá rektor písomne. Rozhodnutie musí
obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie;
študentovi musí byť doručené do vlastných rúk.
4. Jedno vyhotovenie právoplatného rozhodnutia sa uloží do osobného spisu študenta.
Čl. 6
Preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia
1. Študent môže podať písomnú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o disciplinárnom
opatrení do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. Študent podáva žiadosť rektorovi UVLF,
ktorý rozhodnutie vydal.
2. Rektor môže sám žiadosti študenta vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť v lehote
do 15 dní od doručenia žiadosti. V prípade, že žiadosti nevyhovie, postúpi ju v rovnakej
lehote Akademickému senátu UVLF.
3. Akademický senát UVLF rozhodnutie rektora preskúma a ak je v rozpore so zákonom
alebo vnútorným predpisom UVLF, rozhodnutie zmení alebo zruší, inak žiadosť zamietne
a rozhodnutie potvrdí. Akademický senát UVLF musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30
dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o disciplinárnom opatrení.
4. Žiadosť študenta o preskúmanie rozhodnutia o disciplinárnom opatrení má vždy odkladný
účinok.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Týmto vnútorným predpisom sa ruší „Disciplinárny poriadok pre študentov Univerzity
veterinárskeho lekárstva v Košiciach“ – vnútorný predpis č. 11 schválený v AS UVL dňa
30. 06. 2008.
2. Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňom schválenia v Akademickom senáte
UVLF.
3. Tento vnútorný predpis bol schválený v Akademickom senáte UVLF dňa 18.03.2013

V Košiciach dňa 18.03.2013

doc. MVDr. Peter Lazar, PhD.
predseda Akademického senátu
Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach

prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
rektor
Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach
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