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Tento dokument má charakter riadenej dokumentácie a podlieha zmenovému konaniu. 

Je duševným majetkom organizácie Katolícka univerzita v Ružomberku. Je určený len 

pre vnútorné potreby organizácie. Neriadené kopírovanie a rozširovanie je zakázané. Tretej strane 

je možné dokument poskytnúť len so súhlasom rektora. 
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Katolícka univerzita v Ružomberku vydáva v súlade s § 15 ods. 1 písm. k) 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 rokovací poriadok Disciplinárnej komis ie Katolíckej univerzity 

v Ružomberku pre študentov, ktorý upravuje činnosť Disciplinárnej komisie Katolíckej 

univerzity v Ružomberku pre študentov a jej postup pri prerokúvaní disciplinárnych priestupkov. 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

(1) Disciplinárna komisia Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „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). 

(2) Disciplinárna komisia KU prerokúva disciplinárne priestupky študentov KU v súlade 

so zákonom o VŠ, Disciplinárnym poriadkom KU pre študentov a týmto rokovacím 

poriadkom. Komisia v rámci svojho konania postupuje primerane podľa predpisov 

o správnom konaní. 

Článok 2 

Rokovanie disciplinárnej komisie 

 

(1) Disciplinárna komisia KU začne disciplinárne konanie na základe písomného návrhu 

rektora KU. Zasadnutie komisie zvoláva jej predseda najneskôr 14 dní odo dňa doručenia 

návrhu . 

(2) Členovia disciplinárnej komisie sú povinní zúčastňovať sa na jej rokovaní. Ak sa 

z objektívnych príčin nemôže niektorý z členov zúčastniť na rokovaní, je povinný 

vopred sa ospravedlniť predsedovi disciplinárnej komisie. Svoje stanovisko môže 

predložiť v písomnej forme. Ak sa zasadnutia disciplinárnej komisie nemôže zúčastniť 

jej predseda, písomne sa ospravedlní rektorovi KU a poverí vedením rokovania 

niektorého z členov komisie zo zamestnaneckej časti  . 

(3) Konanie o disciplinárnom priestupku pred D isciplinárnou komisiou KU 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). 
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(4) Predseda disciplinárnej komisie, jej členovia a prizvané osoby sú povinné zachovávať 

mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v disciplinárnom konaní 

v súvislosti s prerokúvaným disciplinárnym priestupkom. 

(5) Disciplinárna komisia je povinná presne a úplne zistiť skutkový stav veci a na základe 

tohto zistenia urobiť presný a objektívny opis disciplinárneho priestupku . 

(6) Na dokazovanie možno použiť všetky prostriedky, ktoré sú v súlade s právnymi 

predpismi a ktoré môžu objasniť skutkový stav veci. Dôkazmi sú najmä svedecké výpovede 

a listiny. 

(7) Študent, o ktorého priestupku sa rokuje, má právo navrhovať komisii dôkazy a ich 

doplnenie. Musí mať príležitosť, aby mohol svoje práva a záujmy účinne obhajovať. 

(8) Predseda disciplinárnej komisie má právo požiadať rektora o odborné stanovisko 

súvisiace s prerokúvaným disciplinárnym priestupkom. 

(9) K prerokúvanej veci predkladá návrh rozhodnutia predseda Disciplinárnej komisie KU. 

Návrh rozhodnutia môže predložiť aj ktorýkoľvek iný člen komisie, pričom o každom 

predloženom návrhu rozhodnutia sa musí hlasovať. 

(10) Komisia je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej 

členov. 

(11) Na platné uznesenie komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov 

komisie. Pri nerozhodnom výsledku hlasovania rozhoduje hlas predsedu Disciplinárnej 

komisie KU. 

(12) Hlasovanie o návrhu je spravidla tajné. Hlasovanie môže byť verejné, ak o to požiadajú 

aspoň dve tretiny prítomných členov komisie. 

(13) O priebehu zasadnutia komisie sa spíše zápis, ktorý podpisuje predseda disciplinárnej 

komisie. Zápis obsahuje: 

a) opis disciplinárneho priestupku, 

b) dôkazový materiál, 

c) návrh na uloženie disciplinárneho opatrenia, vrátane výsledku hlasovania . 

(14) Prílohou zápisu je prezenčná listina členov disciplinárnej komisie z jej zasadnutia. 

(15) Predseda Disciplinárnej komisie KU najneskôr 3 dni po skončení jej zasadnutia predloží 

rektorovi písomný návrh na rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia, alebo mu 

oznámi, že predložený návrh disciplinárna komisia uznesením zamietla. 
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Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Tento Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Katolíckej univerzity v Ružomberku 

pre študentov prerokoval a schválil Akademický senát Katolíckej univerzity 

v Ružomberku dňa 16. apríla 2019. 

(2) Tento Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňa 15. mája 2019. 

(3) Súčasne sa zrušuje Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Katolíckej univerzity 

v Ružomberku schválený Akademickým senátom KU v Ružomberku dňa 24. februára 2009. 

 

 

 

 

      Mgr. Miroslav Huťka, PhD.                             doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 

predseda AS KU       rektor KU 

 

 

 


