Vnútorný predpis TUKE v zmysle § 49 ods. 3 písm. j) Štatútu TUKE
DISCIPLINÁRNY PORIADOK
TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH
PRE ŠTUDENTOV
ÚPLNÉ ZNENIE – LEN PRE VNÚTORNÉ POTREBY!

Zmeny podľa Dodatku č. 1 sú vyznačené farebne
Akademický senát Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) a § 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 a podľa § 49 ods. 3 písm. j)
Štatútu Technickej univerzity v Košiciach schválil tento Disciplinárny poriadok Technickej univerzity v Košiciach pre
študentov ako vnútorný predpis univerzity:
§1
Základné ustanovenia
(1) Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie všeobecne platných právnych predpisov alebo vnútorných
predpisov Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len ”TUKE”) alebo jej súčastí, príp. porušenie verejného poriadku.
(2) Študentom zapísaným na štúdium študijného programu realizovaného na TUKE ukladá disciplinárne opatrenie
v súlade s § 13 zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na základe návrhu
disciplinárnej komisie rektor TUKE. Študentom zapísaným na štúdium študijného programu uskutočňovaného na fakulte
ukladá disciplinárne opatrenie v súlade s § 31zákona na základe návrhu disciplinárnej komisie fakulty dekan fakulty.
§2
Disciplinárne komisie
(1) Disciplinárna komisia TUKE rieši disciplinárne priestupky študentov zapísaných na štúdium na TUKE.
Disciplinárna komisia fakulty rieši disciplinárne priestupky študentov zapísaných na fakulte.
(2) Disciplinárna komisia má šesť členov. Predsedu a členov príslušnej disciplinárnej komisie vymenúva rektor
alebo dekan po predchádzajúcom schválení v Akademickom senáte TUKE (ďalej len „AS TUKE”) alebo v akademickom
senáte fakulty na obdobie štyroch rokov.
(3) Členovia príslušnej disciplinárnej komisie sú členmi akademickej obce TUKE alebo fakulty. Polovicu členov
každej disciplinárnej komisie tvoria študenti z príslušnej akademickej obce.
(4) Disciplinárna komisia TUKE alebo fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov na základe podnetu
rektora alebo dekana, ktorým porušenie povinností študenta bolo oznámené. Disciplinárna komisia odovzdáva rektorovi
alebo dekanovi výsledky zistení skutkového stavu vecí a návrhy na udelenie disciplinárnych opatrení. Disciplinárna komisia
prerokúva disciplinárny priestupok študenta aj vtedy, ak bol študent odsúdený a rozsudok v trestnom konaní už nadobudol
právoplatnosť.
(5) Na prerokúvanie disciplinárnych priestupkov študentov a na navrhovanie i udeľovanie disciplinárnych opatrení
sa vzťahuje § 72 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon”).
(6) Rokovanie disciplinárnej komisie sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie.
§3
Disciplinárne opatrenia
(1) Za disciplinárny priestupok možno uložiť 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.
(2) Ak samotné prerokúvanie disciplinárneho priestupku postačuje k náprave študenta, je možné upustiť od
uloženia disciplinárneho opatrenia.
(3) Disciplinárny priestupok nie je možné prerokúvať, ak od jeho spáchania alebo v prípade odsúdenia študenta
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku v trestnom konaní, uplynula lehota viac ako jeden rok.
(4) Rektor ani dekan nemôže uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie, než to, ktoré navrhla disciplinárna komisia.
§4
Preskúmanie rozhodnutia
(1) Študent môže podať písomnú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o disciplinárnom opatrení do ôsmich dní odo
dňa jeho doručenia. Študent podáva žiadosť orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.
(2) Ak disciplinárne opatrenie uložil dekan, môže sám žiadosti študenta vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo
zrušiť v lehote do 15 dní od doručenia žiadosti. V prípade, že žiadosti nevyhovie, postúpi ju v rovnakej lehote rektorovi.
Rektor rozhodnutie dekana preskúma a ak je v rozpore so zákonom, vnútorným predpisom TUKE alebo jej súčasti,
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rozhodnutie zmení alebo zruší, inak žiadosť zamietne a rozhodnutie potvrdí. Rektor vydá rozhodnutie najneskôr do 30 dní
od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o disciplinárnom opatrení.
(3) Ak disciplinárne opatrenie uložil rektor, môže sám žiadosti študenta vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo
zrušiť v lehote do 15 dní od doručenia žiadosti. V prípade, že žiadosti nevyhovie, postúpi ju v rovnakej lehote AS TUKE.
AS TUKE rozhodnutie rektora preskúma a ak je v rozpore so zákonom alebo vnútorným predpisom TUKE, rozhodnutie
zmení alebo zruší. AS TUKE musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia
o disciplinárnom opatrení.
(4) Žiadosť študenta o preskúmanie rozhodnutia o disciplinárnom opatrení má vždy odkladný účinok.
§5
Záverečné ustanovenia
(1) Ruší sa Disciplinárny poriadok TUKE pre študentov schválený v AS TUKE dňa 25.6.2002, doplnený dňa
8.3.2004.
(2) Disciplinárny poriadok TUKE pre študentov, jeho zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom
schválenia v AS TUKE.
(3) Tento Disciplinárny poriadok TUKE pre študentov bol schválený v AS TUKE dňa 3.3.2008, číslo uznesenia
16/2008.
(4) Dodatok č. 1 k Disciplinárnemu poriadku Technickej univerzity v Košiciach pre študentov bol schválený
v Akademickom senáte TUKE dňa 24.09.2018, číslo uznesenia 26/2018 a nadobúda účinnosť dňom 01.10.2018.

V Košiciach dňa 3.3.2008
Dodatok č. 1 – V Košiciach dňa 25.09.2018

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
rektor TUKE
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doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc.
predseda AS TUKE
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