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DISCIPLINÁRNY PORIADOK
UNIVERZITY SV. CYRILA A METODA
V TRNAVE

PRE ŠTUDENTOV

Čl. 1
Disciplinárne opatrenia
1. Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných
predpisov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, alebo verejného poriadku.
2. Za disciplinárny priestupok môže rektor uložiť 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.
Čl. 2
Konanie o disciplinárnom priestupku
1. Na objektícne zistenie príčin disciplinárneho priestupku študenta je rektorom menovaná
podľa § 13 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Disciplinárna komisia
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len „disciplinárna komisia“).
2. Disciplinárna komisia prerokúva disciplinárne priestupky tých študentov Univerzity sv.
cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len „univerzita“), ktorí nie sú zapísaní na žiadnom
študijnom programe uskutočňovanom na fakultách a predkladá návrh na rozhodnutie
rektorovi. Disciplinárna komisia má 6 členov a polovicu členov disciplinárnej komisie
tvoria študenti.
3. Činnosť disciplinárnej komisie sa riadi Rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie,
ktorý schvaľuje Akademický senát univerzity na návrh rektora.
4. Disciplinárna komisia je povinná zistiť skutočný stav veci a umožniť študentovi, proti
ktorému sa disciplinárne konanie začalo, aby sa k nemu vyjadril. Výsledok prerokovania
disciplinárneho priestupku oznámi predseda disciplinárnej komisie rektorovi a
študentovi.
5. Disciplinárne opatrenie možno uložiť do 1 mesiaca odo dňa, kedy sa rektor o porušení
povinností dozvedel, najneskôr však do 1 roka odo dňa, keď študent predpisy alebo
verejný poriadok porušil. Ak sa v priebehu lehoty na uloženie disciplinárneho opatrenia
vyskytne porušenie povinností študentom, ktoré je predmetom konania iného orgánu,
môže sa uložiť disciplinárne opatrenie ešte v lehote do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa
rektor dozvedel o výsledku tohoto konania.
6. Rozhodnutie rektora o disciplinárnom opatrení sa vydáva písomne a doručuje sa
študentovi do vlastných rúk. Rozhodnutie rektora o disciplinárnom opatrení musí
obsahovať odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie.
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7. Rozhodnutie, ktorým sa ukladá podmienečné vylúčenie zo štúdia musí obsahovať
časový údaj o dĺžke podmienečného vylúčenia.
Čl. 3
Zmeny a doplnky
1. Meniť a dopĺňať Disciplinárny poriadok univerzity pre študentov možno len na návrh
rektora a po schválení v akademickom senáte univerzity.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Disciplinárny poriadok univerzity pre študentov, ktorí nie sú zapísaní na žiadnom
študijnom programe uskutočňovanom na fakultách, vydáva rektor ako vnútorný predpis
univerzity v zmysle ustanovenia § 13, § 15 ods. 1 písm. j) a § 72 zákona.
2. Disciplinárny poriadok UCM v Trnave pre študentov nadobúda platnosť schválením
v Akademickom senáte univerzity dňa 27. 1. 2009 a účinnosť dňom podpísania
rektorom univerzity.
3. Dňom nadobudnutia platnosti tohto Disciplinárneho poriadku UCM v Trnave pre
študentov stráca platnosť Disciplinárny poriadok pre študentov UCM v Trnave,
schválený v Akademickom senáte univerzity dňa 27. 4. 2004.

V Trnave dňa 27. 1. 2009

..........................................................
prof. Ing. Ján Mocák, DrSc.
predseda AS UCM v Trnave

..................................................................
prof. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc.
rektor UCM v Trnave
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