UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE

ROKOVACÍ PORIADOK
DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE
JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK
V MARTINE PRE ŠTUDENTOV
Vnútorný predpis JLF UK v Martine vydaný podľa § 33 ods. 3 písm. e) zákona NR SR
č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a schválený podľa § 27 ods. 1 písm. a) citovaného zákona
Akademickým senátom JLF UK v Martine dňa 22. mája 2008.
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V súlade s Čl. 21 ods. 2 písm. j) Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v Martine (ďalej len „JLF UK“) a po schválení Akademickým senátom JLF UK
dňa 22. mája 2008 v y d á v a m tento Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie JLF UK pre
študentov, ktorý je v zmysle § 33 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých
školách vnútorným predpisom JLF UK.

Čl. 1
Predmet úpravy
Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov (ďalej len „Rokovací
poriadok“) upravuje činnosť Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov (ďalej len
„Disciplinárna komisia JLF UK“), ktorí sú zapísaní v študijných programoch
uskutočňovaných na JLF UK a osôb zaradených do všetkých foriem vzdelávacieho procesu.
Čl. 2
Disciplinárna komisia JLF UK
(1) Disciplinárna komisia JLF UK je orgánom akademickej samosprávy JLF UK.
(2) Disciplinárna komisia JLF UK prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných v
študijných programoch uskutočňovaných na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie
dekanovi.
(3) Disciplinárna komisia JLF UK (ďalej aj „disciplinárna komisia“) začne disciplinárne
konanie na návrh podľa čl. 5 Disciplinárneho poriadku JLF UK.
Čl. 3
Rokovanie disciplinárnej komisie
(1) Zasadanie disciplinárnej komisie zvoláva a riadi jej predseda. Predseda disciplinárnej
komisie zvolá jej zasadanie bez zbytočného odkladu po doručení návrhu na začatie
disciplinárneho konania s výnimkou prípadu, keď návrh na začatie disciplinárneho
konania odmietne podľa čl. 6 Disciplinárneho poriadku JLF UK. Termín zasadnutia
oznámi predseda disciplinárnej komisie písomne najmenej 10 dní vopred členom
disciplinárnej komisie, študentovi, ktorého disciplinárny priestupok sa má prerokovať a
vedúcemu Študijného oddelenia Dekanátu JLF UK.
(2) 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, o čom ich poučí predseda disciplinárnej
komisie.
(3) Konanie o disciplinárnom priestupku pred disciplinárnou komisiou je ústne a verejné.
Študent, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku, má právo byť prítomný na rokovaní
disciplinárnej komisie, predkladať dôkazy, vyjadrovať sa ku všetkým podkladom,
nahliadať do písomných materiálov a do zápisu z rokovania s výnimkou protokolu o
výsledku hlasovania.
(4) Ak sa študent, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku, nedostaví na rokovanie pred
disciplinárnu komisiu a vopred sa písomne ospravedlní, predseda disciplinárnej komisie
určí nový termín jej zasadania po prerokovaní v komisii. Študent sa môže ospravedlniť
len raz. Ospravedlnenie musí byť doručené predsedovi disciplinárnej komisie najneskôr v
deň zasadania disciplinárnej komisie. O tom, či je ospravedlnenie dôvodné, rozhodne
disciplinárna komisia uznesením podľa odseku 8.

(5) Ak sa študent, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku, nezúčastní na zasadnutí
disciplinárnej komisie a vopred sa písomne neospravedlní, disciplinárna komisia
prerokuje disciplinárny priestupok aj bez prítomnosti študenta.
(6) Disciplinárna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej
členov. Ak nie sú prítomní najmenej dvaja členovia disciplinárnej komisie z radov
študentov a prítomní členovia hlasovaním rozhodnú o odročení zasadnutia, predseda
disciplinárnej komisie zasadnutie odročí.
(7) Disciplinárna komisia rozhoduje uznesením o podanom návrhu na uloženie
disciplinárneho opatrenia, o zastavení disciplinárneho konania, o tom, či je
ospravedlnenie študenta podľa odseku 4 dôvodné a o ďalších procesných otázkach, ktoré
patria do právomoci disciplinárnej komisie.
(8) Na platné uznesenie disciplinárnej komisie s výnimkou uznesenia podľa odseku 9 je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej prítomných členov. Každý člen disciplinárnej
komisie je povinný hlasovať pre alebo proti návrhu. Pri nerozhodnom výsledku
hlasovania rozhoduje hlas predsedu.
(9) Na platné uznesenie, ktorým disciplinárna komisia navrhne uloženie disciplinárneho
opatrenia - vylúčenie zo štúdia, je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných
členov disciplinárnej komisie.
(10) Na hlasovaní disciplinárnej komisie o prijatí uznesenia sa môžu zúčastniť len členovia
disciplinárnej komisie.
(11) Predseda disciplinárnej komisie môže v záujme objasnenia okolností prípadu so súhlasom
disciplinárnej komisie prizvať na zasadnutie alebo jeho časť podľa potreby aj ďalšie
osoby alebo si od nich môže vyžiadať písomné stanovisko k prerokúvanému
disciplinárnemu priestupku.
(12) Predseda disciplinárnej komisie má právo požiadať dekana fakulty o odborné stanovisko
súvisiace s prerokúvaným disciplinárnym priestupkom.
(13) Pri rozhodovaní o navrhovanom disciplinárnom opatrení disciplinárna komisia zvažuje
závažnosť spáchaného disciplinárneho priestupku, prípadnú škodu, ktorá disciplinárnym
priestupkom vznikla a doterajšie správanie študenta, ktorý sa disciplinárneho priestupku
dopustil.

Čl. 4
Prechodné a záverečné ustanovenia
(14) Zrušuje sa Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie JLF UK schválený Akademickým
senátom JLF UK 23. apríla 2003.
(15) Tento Rokovací poriadok nadobúda účinnosť schválením v Akademickom senáte JLF UK
dňa 22. mája 2008.

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD.
predsedníčka Akademického senátu JLF UK

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.
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