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Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy vydáva v súlade s § 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 pre študentov.

Článok 1
Disciplinárna komisia Fakulty psychológie PEVŠ
(1) Disciplinárna komisia prerokúva disciplinárne priestupky študentov Fakulty psychológie
Paneurópskej vysokej školy (ďalej len „fakulta“), ktorí sú zapísaní v študijnom programe
uskutočňovanom na fakulte, a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi fakulty.
(2) Disciplinárna komisia je najmenej štvorčlenná. Predsedu a ďalších členov disciplinárnej
komisie vymenúva a odvoláva dekan z členov akademickej obce fakulty po schválení
Akademickým senátom Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy. Polovicu
členov disciplinárnej komisie fakulty tvoria študenti. Predsedom disciplinárnej komisie je
člen pedagogického zboru. Za činnosť disciplinárnej komisie zodpovedá jej predseda
dekanovi fakulty. Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné.
(3) Členstvo v disciplinárnej komisii fakulty členovi zaniká, ak:
a) sa písomne vzdá svojho členstva,
b) prestal byť členom akademickej obce alebo zamestnancom fakulty,
c) ho odvolá dekan so súhlasom akademického senátu fakulty,
d) sa skončilo jeho funkčné obdobie.
(4) Funkčné obdobie členov disciplinárnej komisie fakulty je dvojročné. Tá istá osoba môže
byť vymenovaná za člena disciplinárnej komisie fakulty aj opakovane.
(5) Administratívno-technické úkony spojené s činnosťou disciplinárnej komisie fakulty
vykonáva sekretariát dekana. Vedúca študijného oddelenia fakulty sa môže zúčastniť na
zasadaní disciplinárnej komisie fakulty bez práva hlasovať.
(6) Zoznam členov disciplinárnej komisie je uverejnený na webovom sídle fakulty alebo
vysokej školy.

Článok 2
Disciplinárny priestupok a disciplinárne opatrenie
(1) Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných
predpisov vysokej školy, fakulty alebo verejného poriadku.
(2) 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,
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d) podvod v súvislosti so štúdiom alebo s vedeckou činnosťou:
- falšovanie dokladov súvisiacich so štúdiom,
- uvedenie nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich údajov v rámci komunikácie s
pedagógmi fakulty – napr. v súvislosti s podávanými žiadosťami a pod.),
- opakované odovzdanie rovnakej alebo mierne pozmenenej práce, ktorá už bola
študentom odovzdaná v rámci určitého predmetu alebo v rámci študijného programu
za účelom splnenia študijných povinností, bez predchádzajúceho súhlasu gestora
predmetu alebo garanta študijného programu, v rámci ktorých sa práca opakovane
odovzdáva a hodnotí,
- plagiátorstvo,
- používanie nedovolených pomôcok v rámci skúšky a prípravy na odpoveď v rámci
skúšky,
e) vyvolanie verejného pohoršenia alebo správanie v rozpore s dobrými mravmi,
f) požívanie alkoholických nápojov, iných omamných a návykových látok alebo
porušovanie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na akademickej pôde PEVŠ,
g) násilný čin proti študentovi, zamestnancovi alebo návštevníkovi fakulty,
h) krádež alebo závažné poškodenie majetku, ktorý vlastní, spravuje alebo má v nájme
škola, jej študenti, zamestnanci alebo návštevníci školy, alebo majetku v inom
vlastníctve,
i) úmyselný trestný čin, za ktorý bol páchateľ právoplatne odsúdený.
(3) Za disciplinárny priestupok možno uložiť študentovi niektoré z týchto disciplinárnych
opatrení:
a) pokarhanie,
b) podmienečné vylúčenie zo štúdia,
c) vylúčenie zo štúdia.
(4) Disciplinárne opatrenie podľa odseku 3 písm. a) možno uložiť študentovi len za menej
závažný disciplinárny priestupok alebo disciplinárny priestupok spáchaný z
nedbanlivosti.
(5) Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia podľa odseku 3 písm. b) sa stanoví lehota a
podmienky, pri dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zrušené alebo zanikne.
Prihliada sa pritom na závažnosť disciplinárneho priestupku. Dĺžka podmienečného
vylúčenia zo štúdia je najmenej šesť mesiacov a najviac dva roky odo dňa uloženia
disciplinárneho opatrenia. Ak sa študent pred uplynutím lehoty dopustí ďalšieho
disciplinárneho priestupku, uloží sa mu disciplinárne opatrenie podľa odseku 3 písm. c),
ak dekan nerozhodne inak.
(6) Disciplinárne opatrenie podľa odseku 3 písm. c) možno študentovi uložiť, ak:
a) úmyselne spáchal závažný disciplinárny priestupok,
b) opakovane spáchal disciplinárny priestupok,
c) bol právoplatne odsúdený za trestný čin.
(7) Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na charakter a závažnosť
disciplinárneho priestupku, na okolnosti, za ktorých k disciplinárnemu priestupku došlo,
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na mieru zavinenia, na dôsledky disciplinárneho priestupku, ako aj na doterajšie správanie
študenta.
(8) Disciplinárny priestupok je premlčaný, ak od jeho spáchania uplynul viac ako jeden rok.
Premlčacia doba neplynie počas konania o disciplinárnom priestupku ani počas
prerušenia štúdia.

Článok 3
Záverečné ustanovenia
(1) Tento Disciplinárny poriadok pre študentov bol schválený Akademickým senátom
Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy v súlade s § 33 ods. 3 písm. d) zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov dňa 12. februára 2014.
(2) Tento Disciplinárny poriadok pre študentov nadobúda platnosť a účinnosť 13. februára
2014.

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
predsedníčka Akademického senátu
Fakulty psychológie PEVŠ

prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
dekan
Fakulty psychológie PEVŠ
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