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PRVÁ ČASŤ                                    Základné ustanovenia 

§ 1 

 
(1) Disciplinárny poriadok Fakulty riadenia a informatiky (ďalej len „fakulta“) je v zmysle ustanovenia 
§ 33 ods. 3  písm. d) Zákona č. 131/2002 Z. z. (ďalej len „zákon“) vnútorným predpisom fakulty 
a jeho ustanovenia sa vzťahujú na všetkých študentov zapísaných na štúdium na fakulte (ďalej len 
„študenti“). 

DRUHÁ ČASŤ                                 Všeobecné ustanovenia 

§ 2 

Disciplinárna komisia 

(1) Disciplinárna komisia fakulty pre študentov (ďalej len „disciplinárna komisia fakulty“) je v zmysle 
ustanovenia § 24 písm. d) zákona orgánom akademickej samosprávy fakulty. 

(2) Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov a predkladá návrh na 
rozhodnutie dekanovi. 

(3) Disciplinárna komisia fakulty má vrátane predsedu šesť členov. 

(4) Predsedu a členov disciplinárnej komisie fakulty vymenúva z radov členov jej akademickej obce 
dekan po schválení akademickým senátom; polovicu členov tejto komisie tvoria študenti. 

(5) Rokovanie disciplinárnej komisie upravuje rokovací poriadok disciplinárnej komisie, ktorý je 
v zmysle ustanovenia § 33 ods. 3 písm. e) zákona vnútorným predpisom fakulty. 

§ 3 

Disciplinárne priestupky a disciplinárne opatrenia 

(1) Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných predpisov 
univerzity alebo fakulty, alebo verejného poriadku. 

(2) Podnet na začatie disciplinárneho konania podáva predsedovi disciplinárnej komisie dekan. 

(3) Za disciplinárny priestupok môže disciplinárna komisia fakulty navrhnúť uloženie niektorého 
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) Disciplinárny priestupok je premlčaný, ak od jeho spáchania uplynul viac ako jeden rok. 

(5) Disciplinárne opatrenia ukladá dekan. Dekan nemôže uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie, než 
navrhla disciplinárna komisia fakulty. 

(6) Konanie pred disciplinárnou komisiou fakulty je ústne za prítomnosti študenta; ak sa študent 
nedostaví bez riadneho ospravedlnenia, môže sa disciplinárne konanie uskutočniť aj bez jeho 
prítomnosti. 

(7) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné, musí obsahovať odôvodnenie 
a poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie; študentovi musí byť doručené do vlastných 
rúk. Žiadosť sa podáva dekanovi do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. Dekan môže sám žiadosti 
vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť; ak žiadosti nevyhovie, postúpi ju rektorovi. 
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TRETIA ČASŤ           Záverečné ustanovenia 

§ 4 

(1) Podľa ustanovenia § 33 ods. 5 zákona disciplinárny poriadok nadobúda platnosť jeho schválením 
v akademickom senáte fakulty  

(2) Tento poriadok bol schválený v akademickom senáte fakulty dňa 17.10.2002. 

 
 
 
 
 
      doc. Mgr. Valent Klima, PhD.         doc. Ing. Karol Matiaško, PhD. 
  
 predseda AS FRI                                 dekan FRI 
  
 
 


