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Katolícka univerzita v Ružomberku (ďalej len „KU“) vydáva v súlade s § 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 „zákona o VŠ“) tento disciplinárny poriadok, ktorý upravuje
postavenie a činnosť Disciplinárnej komisie KU pre študentov, disciplinárnych komisií fakúlt
KU, druhy disciplinárnych priestupkov, spôsob ich prerokovávania a postup pri ukladaní
disciplinárnych opatrení.

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Každý študent KU je povinný rešpektovať a riadiť sa zákonmi Slovenskej republiky,
Štatútom K U a Š tudijným poriadkom KU, štatútom a študijným poriadkom fakulty,
na ktorej je zapísaný, ako aj ďalšími vnútornými predpismi KU a fakulty, vrátane
Ubytovacieho poriadku platného v Ubytovacích a stravovacích zariadeniach KU.
(2) Za porušenie povinností podľa ods. 1 tohto článku možno študentovi uložiť niektoré
z disciplinárnych opatrení podľa tohto disciplinárneho poriadku.

Článok 2
Disciplinárna komisia KU pre študentov
(1) Disciplinárna komisia KU je orgánom akademickej samosprávy (§ 7 písm. d) zákona o VŠ).
(2) Disciplinárna komisia KU prerokováva disciplinárne priestupky tých študentov KU,
ktorí nie sú zapísaní v žiadnom študijnom programe uskutočňovanom na fakulte
a predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi (§ 13 ods. 1 zákona o VŠ).
(3) Disciplinárna komisia KU je šesťčlenná. Jej predsedom je spravidla prorektor pre
vzdelávanie KU. Predsedu a členov komisie vymenováva z členov akademickej obce KU
rektor, a to najneskôr do 14 dní po ich schválení Akademickým senátom KU . Polovicu
členov komisie tvoria študenti.
(4) Členstvo v Disciplinárnej komisii KU je čestné a výkon tejto funkcie je nezastupiteľný.
Členstvo zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) dňom doručenia písomného vyhlásenia o vzdaní sa členstva rektorovi KU,
c) dňom skončenia členstva v akademickej obci KU,
d) písomným odvolaním zo strany rektora po predchádzajúcom súhlase Akademického
senátu KU,
e) smrťou člena.
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(5) Funkčné obdobie členov Disciplinárnej komisie KU začína dňom ich vymenovania
rektorom KU. V prípade členov zo zamestnaneckej časti je najviac štvorročné
a v prípade členov zo študentskej časti je najviac dvojročné. Tá istá osoba môže byť
vymenovaná za člena Disciplinárnej komisie KU aj opakovane.
(6) Činnosť Disciplinárnej komisie KU a postup pri prerokovávaní disciplinárneho
priestupku stanovuje Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie KU pre študentov (§ 13
ods. 3 zákona o VŠ), ktorý na návrh rektora KU schvaľuje Akademický senát KU (§ 9 ods.
1 písm. b) a § 15 ods. 1 písm. k) zákona o VŠ).

Článok 3
Disciplinárne komisie fakúlt KU
(1) Disciplinárna komisia fakulty KU prerokúva disciplinárne priestupky študentov KU,
ktorí sú zapísaní v študijnom programe uskutočňovanom na danej fakulte, a predkladá
návrh na rozhodnutie jej dekanovi.
(2) Disciplinárna komisia fakulty je najmenej štvorčlenná. Jej predsedom je spravidla
prodekan, ktorý má v pôsobnosti prvý a druhý stupeň štúdia. Predsedu a členov
komisie vymenováva z členov akademickej obce fakulty po schválení akademickým
senátom fakulty dekan. Polovicu členov komisie tvoria študenti (§ 31 ods. 2 zákona o VŠ).
(3) Funkčné obdobie členov disciplinárnej komisie fakulty zo zamestnaneckej časti je najviac
štvorročné. Funkčné obdobie členov disciplinárnej komisie fakulty zo študentskej časti
je najviac dvojročné. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena disciplinárnej komisie
fakulty aj opakovane.
(4) Na disciplinárne konanie študentov zapísaných v študijných programoch
uskutočňovaných na fakulte platia ustanovenia tohto disciplinárneho poriadku,
pokiaľ fakulta nevydá vlastný disciplinárny poriadok pre študentov, ktorý musí
byť v súlade s Disciplinárnym poriadkom KU pre študentov.
(5) Činnosť disciplinárnej komisie fakulty a postup pri prerokúvaní disciplinárneho
priestupku stanovuje vlastný rokovací poriadok disciplinárnej komisie fakulty.

Článok 4
Disciplinárny priestupok
(1) Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie právnych predpisov alebo
vnútorných predpisov KU, alebo jej súčastí, alebo verejného poriadku (§ 71 ods. 1 zákona
o VŠ).
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(2) Disciplinárny priestupok môže byť podľa miery zavinenia spáchaný z nedbanlivosti
alebo úmyselne.
(3) Disciplinárnym priestupkom je najmä:
a) porušenie povinností vyplývajúcich z čl. 1 ods. 1 tohto poriadku,
b) odmietnutie poskytnutia informácií a skutočností rozhodujúcich pre určenie úhrady
školného a poplatkov spojených so štúdiom podľa § 71 ods. 3 písm. b) zákona o VŠ
alebo uvedenie nepravdivých alebo neúplných informácií,
c) zneváženie člena akademickej obce, zamestnanca alebo študenta KU, ich fyzické alebo
obzvlášť hrubé slovné napadnutie,
d) preukázateľné poškodenie dobrej povesti alebo mena KU alebo jej fakulty,
e) konanie v rozpore s dobrými mravmi v súvislosti s plnením študijných povinností,
a to najmä:
 podvádzaním, ktoré zahŕňa okrem iného účasť na skúške pod iným menom,
opakované odovzdanie tej istej alebo mierne pozmenenej práce, ktorá už bola
študentom odovzdaná v rámci iného predmetu za účelom splnenia študijných
povinností, používanie nedovolených pomôcok, odpisovanie, nedovolenú
spoluprácu, napovedanie v priebehu písomného alebo ústneho overovania
vedomostí študentov,
 plagiátorstvom, za ktoré sa pokladá: vydávanie cudzej práce za vlastnú, použitie
cudzej práce alebo jej časti vo svojej práci bez príslušného odkazu na pôvodné
dielo alebo doslovné použitie časti práce inej osoby bez uvedenia pôvodného
autora,
 falzifikovaním, ktoré zahŕňa okrem iného falšovanie alebo vymýšľanie dát,
informácií a citácií v texte písomnej práce, falšovanie, pozmeňovanie alebo inú
nedovolenú úpravu oficiálnych dokumentov,
f) vyvolanie verejného pohoršenia neprimeraným správaním sa,
g) krádež alebo závažné poškodenie majetku, ktorý vlastní, spravuje alebo má
v prenájme KU, ako aj majetku jej zamestnancov, študentov a iných osôb,
h) úmyselný trestný čin, za ktorý bol študent právoplatne odsúdený najmenej na
podmienečný trest odňatia slobody alebo peňažný trest,
i) závažné porušenie pravidiel a pokynov pre prácu v počítačovej sieti a počítačových
miestnostiach KU alebo jej súčastí, nepovolený vstup a zásah do akademického
informačného systému KU alebo jej fakulty,
j) závažné ohrozenie mravnosti na akademickej pôde,
k) šírenie pornografie,
l) požívanie alkoholických nápojov a porušovanie zásad slušného správania
na akademickej pôde KU pod ich vplyvom,
m) požívanie, prechovávanie a lebo distribuovanie toxických a psychotropných látok
na akademickej pôde KU,
n) porušovanie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších
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predpisov na akademickej pôde KU,
o) svojvoľné prenechanie ubytovania v ubytovacom zariadení KU inej osobe alebo
opakované nelegálne ubytovanie osoby, ktorá nemá pridelené ubytovanie.

Článok 5
Disciplinárne opatrenia
(1) Za disciplinárny priestupok možno
disciplinárnych opatrení:
a) pokarhanie,
b) podmienečné vylúčenie zo štúdia,
c) vylúčenie zo štúdia.

uložiť

študentovi

niektoré

z týchto

(2) Za disciplinárny priestupok, ktorého sa študent dopustil v ubytovacích zariadeniach
KU, možno uložiť aj niektoré z nasledovných disciplinárnych opatrení:
a) podmienečné zrušenie ubytovania,
b) zrušenie ubytovania.
(3) Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na charakter a závažnosť
disciplinárneho priestupku, na okolnosti, za ktorých k nemu došlo, na mieru zavinenia,
na dôsledky disciplinárneho priestupku, ako aj na doterajšie správanie študenta
a prejavenú snahu o nápravu spôsobených následkov. Závažnosť disciplinárneho
priestupku a mieru zavinenia posudzuje príslušná disciplinárna komisia.
(4) Pokarhanie možno spravidla udeliť študentovi za menej závažný disciplinárny
priestupok alebo za disciplinárny priestupok spáchaný z nedbanlivosti.
(5) Pri ukladaní podmienečného vylúčenia sa v rozhodnutí stanoví lehota a podmienky,
pri dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zrušené. Dĺžka podmienečného
odkladu vylúčenia zo štúdia je najmenej šesť mesiacov a najviac dva roky. Podmienky
môžu spočívať napr. v dohode nahradiť počas danej doby spôsobenú škodu, podrobiť
sa liečeniu závislosti od návykových látok a pod.
(6) Vylúčenie zo štúdia možno uložiť študentovi najmä, ak úmyselne spáchal závažný
disciplinárny priestupok, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo
ak počas plynutia lehoty podmienečného vylúčenia zo štúdia spáchal ďalší
disciplinárny priestupok. Zo štúdia bude tiež vylúčený študent, ktorý bol na štúdium
prijatý v dôsledku jeho podvodného konania.
(7) Disciplinárny priestupok je premlčaný, ak od jeho spáchania uplynul viac ako jeden rok
(§ 72 ods. 3 zákona o VŠ).
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Článok 6
Disciplinárne konanie
(1) Disciplinárna komisia KU začne disciplinárne konanie na základe písomného
návrhu rektora. Disciplinárna komisia fakulty KU začne disciplinárne konanie
na základe písomného návrhu jej dekana.
(2) Písomný podnet na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania môže rektorovi,
resp. dekanovi podať každá osoba, ktorá sa dozvedela o takom konaní študenta KU,
ktoré môže mať charakter disciplinárneho priestupku. Podnet nesmie byť anonymný
a musí presne označovať osobu a skutok, ktorého sa mala dopustiť.
(3) Návrh rektora, resp. dekana za začatie disciplinárneho konania musí obsahovať:
a) označenie študenta, ktorý sa mal dopustiť konania pokladaného za disciplinárny
priestupok,
b) opis konania študenta, vrátane miesta a času spáchania údajného priestupku,
c) dôkazy, o ktoré sa návrh opiera,
d) zdôvodnenie, prečo sa konanie študenta pokladá za disciplinárny priestupok,
a uvedenie príslušných predpisov,
e) návrh konkrétneho disciplinárneho opatrenia, aké má byť študentovi uložené.
(4) Konanie o disciplinárnom priestupku pred Disciplinárnou komisiou KU, resp. jej fakulty
je neverejné a ústne, za prítomnosti študenta, ktorý sa mal dopustiť
disciplinárneho priestupku. Ak sa študent nedostaví bez riadneho písomného
ospravedlnenia, možno konať aj bez jeho prítomnosti (§ 72 ods. 5 zákona o VŠ). Študent
sa môže ospravedlniť len raz, pričom ospravedlnenie musí doručiť predsedovi
disciplinárnej komisie najneskôr pred zasadnutím príslušnej komisie.
(5) Predseda disciplinárnej komisie môže na celé alebo na časť zasadnutia podľa potreby
pozvať aj ďalšie osoby alebo si od nich vyžiadať písomné stanovisko
k prerokúvanému disciplinárnemu priestupku. Ak o prítomnosť svedka požiada
študent, ktorý sa mal dopustiť disciplinárneho priestupku, je predseda povinný jeho
žiadosti vyhovieť a umožniť svedkovi vystúpiť na zasadnutí disciplinárnej komisie.
(6) Študent, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, má právo písomne sa vyjadriť
k priestupku, zo spáchania ktorého je obvinený, predkladať dôkazy, vyjadrovať sa
ku všetkým podkladom, nahliadať do písomných materiálov a do zápisu
z rokovania disciplinárnej komisie, s výnimkou protokolu o výsledku hlasovania.
(7) Podrobnejšiu úpravu o priebehu rokovania disciplinárnej komisie obsahuje Rokovací
poriadok Disciplinárnej komisie KU, resp. fakulty.
(8) Po prerokovaní disciplinárneho priestupku predseda Disciplinárnej komisie KU,
resp. disciplinárnej komisie fakulty predloží rektorovi, resp. dekanovi písomný
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návrh na rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia, alebo mu oznámi, že
predložený návrh disciplinárna komisia uznesením zamietla. Súčas ťou návrhu je aj
písomný zápis zo zasadnutia disciplinárnej komisie, na ktorom sa disciplinárny
priestupok prerokovával.
(9)

Návrh na rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí obsahovať:
a) zistenie, že došlo k spáchaniu disciplinárneho priestupku, pričom musia byť uvedené
ustanovenia príslušných predpisov, k porušeniu ktorých došlo,
b) označenie študenta, ktorý disciplinárny priestupok spáchal,
c) návrh disciplinárneho opatrenia, aké má byť študentovi uložené. Ak je navrhnuté
podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo podmienečné zrušenie ubytovania, musí byť
uvedený aj návrh lehoty a podmienok, pri splnení ktorých bude podmienečné
vylúčenie zrušené.

(10) Disciplinárna komisia KU, resp. fakulty uznesením zastaví disciplinárne konanie, ak
sa preukáže, že:
a) nejde o disciplinárny priestupok,
b) študent, voči ktorému sa disciplinárne konanie vedie, ho nespáchal,
c) ten, kto priestupok spáchal, už nie je študentom,
d) uplynula lehota jedného roka od spáchania disciplinárneho priestupku alebo
od právoplatného odsudzujúceho rozsudku v trestnej veci.
(11) Rektor, resp. dekan vydá písomné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia
v termíne do 14 dní od doručenia návrhu disciplinárnej komisie na uloženie
disciplinárneho opatrenia. Rozhodnutie musí obsahovať:
a) výrok,
b) odôvodnenie,
c) poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie (§ 72 ods. 6 zákona o VŠ),
d) evidenčné číslo, pod ktorým je rozhodnutie evidované,
e) dátum a miesto jeho vydania,
f) úradnú pečiatku,
g) podpis rektora, resp. dekana.
(12) Rektor, resp. dekan môže rozhodnúť, že uloží miernejšie disciplinárne opatrenie, než
navrhla disciplinárna komisia, alebo že disciplinárne opatrenie neuloží, ak ide
o menej závažný priestupok a možno odôvodnene predpokladať, že už samotné
prerokovanie priestupku disciplinárnou komisiou povedie k náprave.
(13) Ak študent podá žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho
opatrenia, postupuje sa v zmysle § 72 ods. 6 zákona o VŠ, pričom žiadosť má vždy
odkladný účinok. Písomná žiadosť o preskúmanie rozhodnutia musí obsahovať:
a) meno a priezvisko študenta,
b) dátum a miesto narodenia,
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adresu trvalého pobytu,
názov študijného programu a ročník,
dôvody podania žiadosti, resp. nesúhlasu s rozhodnutím,
vlastnoručný podpis študenta.

(14) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia a rozhodnutie o žiadosti o preskúmanie
rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť študentovi doručené
do vlastných rúk (§ 72 ods. 6 zákona o VŠ), spravidla poštou na adresu trvalého
bydliska. Definitívne rozhodnutie, voči ktorému nie je prípustné odvolanie, sa zasiela
na vedomie orgánu, ktorý vydal rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia.
(15) Po tom, ako rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia študentovi nadobudne
právoplatnosť, jedno vyhotovenie právoplatného rozhodnutia sa uloží do osobnej
dokumentácie študenta na fakulte, na ktorej študuje, resp. na rektoráte KU, ak študent nie
je zapísaný v žiadnom zo študijných programov uskutočňovaných na fakulte.
(16) Priestupkami proti Ubytovaciemu poriadku KU sa zaoberá riaditeľ, resp. vedúci
Ubytovacích a stravovacích zariadení KU v súlade s podmienkami uvedenými v
Zmluve o ubytovaní a s príslušnými vnútornými predpismi KU. V prípade závažnejších
disciplinárnych priestupkov podáva podnet s návrhom na začatie disciplinárneho
konania dekanovi fakulty, na ktorej je študent zapísaný na štúdium resp. rektorovi,
ak ide o študenta, ktorý nie je zapísaný v žiadnom študijnom programe
uskutočňovanom na fakulte.

Článok 7
Záverečné ustanovenia
(1) Tento Disciplinárny poriadok Katolíckej univerzity v Ružomberku pre študentov
prerokoval a schválil Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku dňa
16. apríla 2019.
(2) Tento Disciplinárny poriadok nadobúda účinnosť dňa 15. mája 2019.
(3) Súčasne sa zrušuje Disciplinárny poriadok pre študentov Katolíckej univerzity
v Ružomberku schválený Akademickým senátom KU v Ružomberku dňa 24. februára 2009.

Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
predseda AS KU

doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.
rektor KU

