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DISCIPLINÁRNY PORIADOK 

FAKULTY EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY 

TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE 

PRE ŠTUDENTOV 
 

č. j.: R - 4951/2014 – 1035/2014/DFEE  

 

článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Disciplinárny poriadok Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene 

(ďalej aj „DP FEE“) pre študentov je vydaný v zmysle § 33 ods. 3 písm. d) 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) a článku 24 ods. 3 písm. b) Štatútu FEE, v súlade s Disciplinárnym 

poriadkom TU vo Zvolene č. R-6796/2013 schváleným v Akademickom senáte TU vo Zvolene 

dňa 3. júna 2013.  

 

(2) Tento DP FEE upravuje postavenie a činnosť Disciplinárnej komisie FEE pre študentov (ďalej 

len „DK“) a priebeh disciplinárneho konania voči študentom, ktorí sú zapísaní na študijnom 

programe uskutočňovanom na FEE (ďalej len „študent“). 
 

 

článok 2 

Disciplinárny priestupok a disciplinárne opatrenie 

 

(1) Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a                     

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo iných právnych 

predpisov, alebo vnútorných predpisov Technickej univerzity vo Zvolene alebo FEE, alebo 

porušenie verejného poriadku. 
  

(2) 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. 
 

(3) Za disciplinárny priestupok môže byť uložené 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) Disciplinárne opatrenie ukladá študentovi dekan FEE, a to na základe uznesenia DK, ktorá 

overila skutočnosti oprávňujúce použitie tohto opatrenia a navrhla uloženie disciplinárneho 

opatrenia. 
 

(5) Pokarhanie je najmiernejším disciplinárnym opatrením. Študentovi sa spravidla ukladá za menej 

závažný disciplinárny priestupok. 
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(6) Podmienečné vylúčenie zo štúdia je prísnejšie disciplinárne opatrenie. Študentovi sa spravidla 

ukladá za disciplinárny priestupok závažnejšieho charakteru. Pri udelení tohto disciplinárneho 

opatrenia sa zároveň určuje lehota (najmenej dva mesiace a najviac jeden rok) a podmienky, pri 

dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zo štúdia zrušené (jednou z podmienok vždy 

bude, že sa počas stanovenej lehoty študent nesmie dopustiť akéhokoľvek ďalšieho 

disciplinárneho priestupku, ďalšie podmienky budú uvedené podľa osobitosti prípadu). 
 

(7) Vylúčenie zo štúdia je najprísnejšie disciplinárne opatrenie. Študentovi ho možno uložiť, ak: 

a) spáchal závažný disciplinárny priestupok, 

b) opakovane spáchal disciplinárny priestupok, hoci aj menej závažný, 

c) nezaplatil školné alebo poplatok spojený so štúdiom na príslušný akademický rok 

v stanovenej lehote a v súlade so zákonom o VŠ v zmysle čl. 27, ods.7 Štatútu 

Technickej univerzity vo Zvolene.  
 

(8) Pri návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia DK 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. 
 

  

článok 3 

Disciplinárna komisia FEE pre študentov 

 

(1) Disciplinárna komisia FEE pre študentov (inde v texte len DK) je v zmysle § 24 písm. d) zákona 

o VŠ orgánom akademickej samosprávy FEE. 
 

(2) DK má 8 členov, polovicu tvoria študenti.  
 

(3) Funkčné obdobie členov DK je u študentov dvojročné a u ostatných členov štvorročné. Tá istá 

osoba môže byť vymenovaná za člena disciplinárnej komisie aj opakovane. 
 

(4) Členov DK a jej predsedu vymenúva dekan FEE z členov akademickej obce FEE po schválení 

v Akademickom senáte FEE. 
 

(5) Členstvo v disciplinárnej komisii zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia, 

b) vzdaním sa funkcie člena, 

c) dňom skončenia členstva v akademickej obci, 

d) odvolaním člena z funkcie,  

e) smrťou člena. 

 

(6) Odvolať člena DK z funkcie môže dekan FEE, a to na podnet Akademického senátu FEE alebo 

z vlastnej iniciatívy. V prípade odvolania člena DK FEE z vlastnej iniciatívy, je dekan FEE 

povinný informovať predsedu Akademického senátu FEE o odvolaní člena DK a dôvodoch 

odvolania, a to najneskôr do 5 pracovných dní. 
 

(7) DK prerokúva disciplinárne priestupky študentov, ktorí sú zapísaní v študijných programoch 

uskutočňovaných na FEE a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi. 
 

(8) Činnosť DK sa riadi Rokovacím poriadkom Disciplinárnej komisie FEE, ktorý schvaľuje 

Akademický senát FEE. 
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článok 4 

Disciplinárne konanie 

 

(1) Disciplinárne konanie je postup prešetrenia a prerokovania disciplinárneho priestupku študenta 

a postup pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho opatrenia. 
 

(2) Podnet na začatie disciplinárneho konania môže podať spravidla každý člen akademickej obce 

Technickej univerzity vo Zvolene alebo zamestnanec TU. Podnet sa podáva dekanovi FEE 

výlučne písomnou formou, pričom musí obsahovať dôvody, pre ktoré sa podáva a nesmie byť 

anonymný. 
 

(3) Disciplinárne konanie začne DK na podnet dekana FEE, ktorý ho podáva písomnou formou 

predsedovi DK do 5 pracovných dní po doručení podnetu podľa ods. 2 tohto článku.  
 

(4) Predseda DK je povinný do 14 dní od doručenia podnetu od dekana na disciplinárne konanie voči 

študentovi zvolať zasadnutie DK. 
 

(5) Dekan FEE nemôže dať podnet na disciplinárne konanie, ak bol disciplinárny priestupok 

premlčaný (§ 72 ods.3 zákona o VŠ, čl. 2 ods. 2 tohto disciplinárneho poriadku). 
 

(6) Disciplinárne konanie je ústne za prítomnosti študenta, ktorého disciplinárny priestupok sa 

prerokúva, a prebieha spravidla neverejne. Priebeh disciplinárneho konania podrobne upravuje 

článok 2 Rokovacieho poriadku DK FEE. 
 

(7) Počas disciplinárneho konania je DK povinná vyhodnotiť všetky skutočnosti a dostupné dôkazy 

a vec prerokovať tak, aby mohlo byť preukázateľne zistené, či sa študent predmetného 

disciplinárneho priestupku dopustil. 
 

(8) V odôvodniteľných prípadoch, ktoré stanovuje Rokovací poriadok DK FEE, je možné 

disciplinárne konanie prerušiť, a to vždy na dobu určitú, najviac na 2 mesiace.  
 

(9) Disciplinárne konanie sa končí prijatím uznesenia DK. Po ukončení disciplinárneho konania je 

predseda DK povinný predložiť dekanovi FEE uznesenie DK s návrhom na rozhodnutie, ktoré 

prijala DK, a to v termíne do 5 dní od schválenia príslušného uznesenia disciplinárnou komisiou. 
 

(10) Uznesenie DK obsahuje návrh na rozhodnutie o udelení disciplinárneho opatrenia alebo návrh 

na zastavenie disciplinárneho konania.  

 

(11) Disciplinárne konanie je možné zastaviť vtedy, ak sa preukáže, že:  

a) dôvody, na základe ktorých bolo začaté disciplinárne konanie, pominuli, 

b) disciplinárny priestupok sa nestal, alebo prerokované konanie študenta nie je 

priestupkom,  

c) disciplinárny priestupok študent nespáchal, 

d) ten, kto disciplinárny priestupok spáchal, už nie je študentom FEE v zmysle 

zákona o VŠ. 

(12) Návrh na zastavenie disciplinárneho konania predkladá DK dekanovi FEE bezodkladne. 
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článok 5 

Rozhodnutie o disciplinárnom opatrení 

 

(1) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia (ďalej len rozhodnutie) vydáva dekan FEE na 

základe uznesenia DK, a to najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia uznesenia DK 

s návrhom na rozhodnutie. 
 

(2) Dekan FEE nemôže v rozhodnutí uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie, než na akom sa 

uzniesla DK (§ 72 ods. 4 zákona o VŠ.). Dekan FEE však má právo uložiť miernejšie 

disciplinárne opatrenie. 
 

(3) Ak DK navrhne zastavenie disciplinárneho konania voči študentovi,  o zastavení disciplinárneho 

konania rozhoduje dekan. 
 

(4) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné a musí obsahovať: 

a) výrok, 

b) odôvodnenie, 

c) poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, 

d) evidenčné číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania, 

e) úradnú pečiatku FEE, 

f) meno a podpis dekana FEE. 
 

(5) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť študentovi doručené do vlastných rúk.  

 

(6) Právoplatné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia sa zakladá do osobnej dokumentácie 

študenta. 
 

 

Článok 6 

Preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia 

 

(1) Študent, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie, môže písomne podať žiadosť 

o preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia (ďalej len žiadosť o preskúmanie 

rozhodnutia), a to v lehote do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Žiadosť o preskúmanie 

rozhodnutia sa podáva dekanovi FEE. Včasné podanie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia má 

odkladný účinok. 
 

(2) Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia musí obsahovať nasledovné náležitosti: 

a) meno a priezvisko žiadateľa, 

b) dátum narodenia žiadateľa, 

c) adresu trvalého pobytu žiadateľa, 

d) názov študijného programu a fakulty, kde sa študijný program uskutočňuje, 

e) číslo rozhodnutia a orgán, ktorý rozhodnutie vydal, 

f) dôvody podania žiadosti o preskúmanie rozhodnutia, v čom a z akých 

dôvodov je toto rozhodnutie nesprávne, označenie dôkazov, 

g) vlastnoručný podpis žiadateľa, 

h) dátum vyhotovenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. 
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(3) Dekan FEE môže žiadosti o preskúmanie rozhodnutia sám vyhovieť a svoje rozhodnutie môže 

zmeniť alebo zrušiť. Ak žiadosti o preskúmanie rozhodnutia nevyhovie, postúpi ju k vybaveniu 

rektorovi Technickej univerzity vo Zvolene. Rektor rozhodnutie dekana preskúma a ak zistí, že 

je v rozpore so zákonom, vnútorným predpisom TU alebo jej súčasti, rozhodnutie dekana zmení 

alebo zruší. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný riadny opravný prostriedok, je 

preskúmateľné len súdom. Ak rektor rozhodnutie dekana nezruší ani nezmení, a teda s 

rozhodnutím dekana súhlasí, žiadosť o preskúmanie rozhodnutia dekana zamietne a zároveň jeho 

rozhodnutie potvrdí ako vecne správne. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný riadny opravný 

prostriedok, je preskúmateľné len súdom. Rektor musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 dní od 

doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. 
 

(4) Výsledok preskúmania rozhodnutia sa vyznačí v osobnej dokumentácii študenta v zmysle čl. 5 

ods. 6 tohto disciplinárneho poriadku. 
 

 

Článok 7 

Doručovanie rozhodnutia 

 

(1) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia, ako aj rozhodnutie o žiadosti o preskúmanie 

rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia (ďalej len zásielka s rozhodnutím) musí byť 

študentovi doručené do vlastných rúk, a to spravidla poštou na adresu trvalého pobytu, alebo na 

adresu určenú študentom na doručovanie zásielok. Rozhodnutie môže byť študentovi doručené 

do vlastných rúk aj osobne. 
 

 (2) Ak adresát preukázateľne odmietne zásielku s rozhodnutím prevziať, deň odopretia prevzatia 

zásielky sa považuje za deň jej doručenia.  
 

(3) Ak adresát neprevezme zásielku s rozhodnutím ani v úložnej lehote 18 dní na pošte a zásielka sa 

vráti späť odosielateľovi s poznámkou adresát „nezastihnuteľný“, rozhodnutie bude študentovi 

doručované opakovane. Ak ani druhýkrát nebude možné zásielku doručiť, deň opätovného 

vrátenia zásielky poštou odosielateľovi je považovaný za deň doručenia rozhodnutia.  

 

(4)  Ak adresát zásielku s rozhodnutím neprevezme na ním uvedenej adrese ani v úložnej lehote 18 

dní na pošte a zásielka sa vráti späť odosielateľovi s poznámkou „adresát neznámy“ alebo 

„adresát na uvedenej adrese nebýva“, deň vrátenia zásielky odosielateľovi sa považuje za deň jej 

doručenia.  
 
 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Na rozhodovanie vo veci ukladania disciplinárnych opatrení sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

zákona o VŠ (§ 72). 
 

(2) Tento disciplinárny poriadok FEE č.j.: R - 4951/2014 – 1035/2014/DFEE bol schválený 

Akademickým senátom Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo 

Zvolene dňa 6. júna 2014. 
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(3) Tento disciplinárny poriadok FEE nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia 

v Akademickom senáte Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo 

Zvolene. 

 

(4)  Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti tohto Disciplinárneho poriadku FEE pre študentov sa 

ruší Disciplinárny poriadok FEE schválený v AS FEE dňa 15.5.2014. 

 

 

 

 

prof. RNDr. Ján Gáper, CSc.     doc. Ing. Branko Slobodník, PhD. 

predseda akademického senátu FEE       dekan FEE 


