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Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave  (ďalej  len 
“fakulta„) vydáva v súlade   s čl. 15 ods. 1 písm. j) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov tento 
disciplinárny poriadok. 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Za disciplinárny priestupok sa považuje zavinené porušenie povinností ustanovených 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi fakulty.  
2. Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných 

predpisov vysokej školy, fakulty alebo verejného poriadku. 
3. Disciplinárnym priestupkom študenta je aj: 

a) porušenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov akademickej samosprávy 
fakulty, 
b) zneváženie alebo iná ujma spôsobená členovi akademickej obce alebo 
zamestnancovi fakulty, 
c) zneváženie dobrej povesti alebo mena Paneurópskej vysokej školy, resp. jej fakulty, 
d) podvod v súvislosti so štúdiom alebo s vedeckou činnosťou (napr. plagiátorstvo, 
používanie nedovolených pomôcok v rámci skúšky a prípravy na odpoveď v rámci 
skúšky, uvedenie nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich údajov v rámci 
komunikácie s pedagógmi fakulty – napr. v súvislosti s podávanými žiadosťami a 
pod.), 
e) vyvolanie verejného pohoršenia alebo správanie v rozpore s dobrými mravmi, 
f) násilný čin proti študentovi, zamestnancovi alebo návštevníkovi fakulty práva, 
g) krádež alebo závažné poškodenie majetku, ktorý vlastní, spravuje alebo má v nájme 
škola, jej študenti, zamestnanci alebo návštevníci školy, alebo majetku v inom 
vlastníctve, 
h) úmyselný trestný čin, za ktorý bol páchateľ právoplatne odsúdený. 

4. Tento disciplinárny poriadok sa vzťahuje na všetkých študentov Fakulty ekonómie 
a podnikania. 

 
 

Článok 2 
Disciplinárne konanie 

 
1. Disciplinárne konanie sa začína na podnet disciplinárnej komisie fakulty na návrh 

dekana. Písomný návrh obsahuje popis skutku, prípadne navrhované dôkazy, o ktoré 
sa opiera, ako aj zdôvodnenie, prečo sa skutok považuje za disciplinárny priestupok. 

2. Disciplinárnu komisiu menuje dekan fakulty z členov akademickej obce fakulty po 
predchádzajúcom schválení v Akademickom senáte fakulty. Disciplinárna komisia je 
najmenej štvorčlenná. Polovicu členov disciplinárnej komisie Fakulty ekonómie a 
podnikania tvoria študenti. Predsedom disciplinárnej komisie je člen pedagogického 
zboru.  

3. Disciplinárny priestupok sa prerokováva v ústnom konaní, za prítomnosti študenta, 
o priestupok ktorého v danom prípade ide. V neprítomnosti študenta možno ústne 
konanie uskutočniť len vtedy, ak sa naň študent bez náležitého ospravedlnenia 
nedostavil, hoci bol riadne a včas oboznámený. 
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Článok 3 
Sankcie za disciplinárne priestupky 

 
1. Za disciplinárny priestupok možno uložiť niektorú z nasledovných sankcií: 

a) napomenutie; 
b) podmienečné vylúčenie zo štúdia so stanovením lehoty a podmienok, za ktorých 

sa študent osvedčil; 
c) vylúčenie zo štúdia. 

2. Od uloženia sankcie možno upustiť, ak sa dá odôvodnene predpokladať, že k náprave 
postačí už samotné prerokovanie priestupku. 

3. Pri ukladaní sankcie sa prihliada na spôsob konania, ktoré viedlo k disciplinárnemu 
priestupku, na okolnosti, za ktorých k priestupku došlo, na spôsobené následky, na 
mieru zavinenia, ako aj na doterajšie správanie sa študenta, ktorý sa dopustil 
disciplinárneho priestupku a prejavenú snahu o nápravu spôsobených následkov. 

4. Vylúčiť študenta zo štúdia možno len v prípade, že sa študent dopustil disciplinárneho 
priestupku úmyselne. Zo štúdia bude taktiež vylúčený študent, ktorý bol na štúdium 
prijatý v dôsledku jeho podvodného konania. Rozhodnutie o disciplinárnom 
priestupku a o vylúčení zo štúdia sa zruší v prípade, ak vyšli dodatočne najavo 
skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zastavenie konania. 

5. Sankcie ukladá dekan fakulty. Nemôže však uložiť prísnejšiu sankciu, ako navrhla 
disciplinárna komisia. Sankcia sa ukladá do 30 dní odo dňa oznámenia predmetnej 
skutočnosti. 

6. Rozhodnutie o sankcii musí byť vydané písomne, musí byť riadne odôvodnené, musí 
obsahovať poučenie o možnosti požiadať o jeho preskúmanie a musí byť doručené do 
vlastných rúk. 

 
 

Článok 4 
Preskúmanie rozhodnutia o sankcii 

 
1. Študent, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie, môže písomne požiadať 

o preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia (ďalej len 
„rozhodnutie“) a to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Žiadosť sa 
podáva dekanovi fakulty. Podanie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia má odkladný 
účinok. 

2. Dekan môže sám žiadosti vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Ak žiadosti 
nevyhovie, postúpi ju rektorovi PEVŠ. 

3. Rektor rozhodnutie dekana preskúma, a ak je v rozpore so zákonom, s vnútorným 
predpisom vysokej školy alebo fakulty, rozhodnutie zmení alebo zruší, inak žiadosť 
zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

4. Rektor musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti 
o preskúmanie rozhodnutia dekana. 

5. Uloženie disciplinárneho opatrenia sa vyznačí do dokumentácie, ktorú o študentovi 
vedie fakulta.  

6. Disciplinárne konanie sa zastaví, ak: 
a) vyjde najavo, že nejde o disciplinárny priestupok; 
b) nepodarí sa preukázať, že disciplinárneho priestupku sa dopustil študent, 

voči ktorému sa disciplinárne konanie vedie; 
c) osoba prestala byť študentom; 
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d) uplynula lehota jedného roka od spáchania priestupku alebo od 
právoplatného odsudzujúceho rozsudku trestnej veci. 

7. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia má vždy odkladný účinok. 
 

 
Článok 5 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Na rozhodnutie o uložení disciplinárnych opatrení sa vzťahujú všeobecné predpisy 
o správnom konaní. 

2. Disciplinárny poriadok bol prerokovaný a schválený v Akademickom senáte Fakulty 
ekonómie a podnikania PEVŠ. 

3. Disciplinárny poriadok nadobudol platnosť dňom schválenia v Akademickom senáte 
Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ 6. februára 2014. 

 
 
 
 
 
 
doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.            prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD. 
   predseda AS FEP PEVŠ             dekanka FEP PEVŠ 
 
 
 
 
 
 


