STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA V SKALICI

DISCIPLINÁRNY
PORIADOK

Vnútorný predpis Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici vydáva v súlade s § 48 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. Disciplinárny poriadok je platný pre všetkých študentov Stredoeurópskej vysokej školy
v Skalici (ďalej len „SEVŠ“), študujúcich dennou a externou formou v jednotlivých
stupňoch štúdia.
2. Každý študent je povinný rešpektovať a riadiť sa zákonmi Slovenskej republiky, Štatútom
SEVŠ, študijným poriadkom a ďalšími vnútornými predpismi školy.
3. Za porušenie povinnosti podľa ods. 2 možno študentovi uložiť niektoré z disciplinárnych
opatrení podľa tohto disciplinárneho poriadku.

Článok 2
Priestupky zakladajúce disciplinárne konanie
1. Disciplinárne opatrenia možno uložiť za tieto priestupky:
a) porušenie povinnosti podľa čl. 1 ods. 2 tohto poriadku,
b) nerešpektovanie rozhodnutia akademických orgánov školy a správanie, ktoré je
v hrubom rozpore so všeobecne platnými normami morálky a etiky,
c) vážne poškodenie zariadenia školy,
d) zneváženie člena akademickej obce, zamestnanca, alebo študenta SEVŠ,
e) falšovanie úradných študijných dokladov (index, zápisy o skúškach, kredity a pod.),
f) vedomé porušovanie autorského zákona,
g) závažné porušenie pravidiel a pokynov na prácu v počítačovej sieti a počítačových
učebniach SEVŠ,
h) závažné ohrozenie mravnosti na akademickej pôde (šírenie pornografie, používanie
toxických a psychotropných látok),
i) právoplatné odsúdenie za trestný čin.

Článok 3
Disciplinárne opatrenia
1. Za priestupok uvedený v čl. 2 ods. 1 možno
disciplinárnych opatrení:

študentovi uložiť niektoré z týchto

a) pokarhanie,
b) podmienečné vylúčenie zo štúdia,
c) vylúčenie zo štúdia.

Článok 4
Priebeh disciplinárneho konania
1. Disciplinárne priestupky študentov zapísaných na študijné programy SEVŠ prerokúva
disciplinárna komisia SEVŠ.
2. Členov disciplinárnej komisie SEVŠ a jej predsedu vymenováva z členov akademickej obce
po schválení v Akademickom senáte SEVŠ rektor SEVŠ.
3. Konanie o disciplinárnom priestupku pred disciplinárnou komisiou je ústne za
prítomnosti študenta. Ak sa študent nedostaví bez riadneho ospravedlnenia, možno
konať aj bez jeho prítomnosti. Disciplinárna komisia je povinná zistiť skutkový stav veci
a umožniť študentovi zaujať k nemu svoje stanovisko.
4. Disciplinárna komisia SEVŠ predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi SEVŠ.
5. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia na návrh disciplinárnej komisie SEVŠ
vydáva rektor.
6. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia sa vyhotovuje písomne a doručuje sa
študentovi do vlastných rúk. Rozhodnutie sa skladá z výroku, odôvodnenia a z poučenia
o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie. Žiadosť sa podáva rektorovi SEVŠ, ktorý
rozhodnutie vydal, do ôsmich dní odo dňa doručenia. Rektor musí vydať rozhodnutie
najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie.
7. Disciplinárne opatrenie možno uložiť do jedného roka odo dňa spáchania disciplinárneho
priestupku.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Na rozhodnutie o uložení disciplinárnych opatrení sa vzťahujú všeobecné predpisy
o správnom konaní.
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2. Disciplinárny poriadok bol prerokovaný a schválený v Akademickom senáte SEVŠ dňa 31.
mája 2007, čím nadobúda platnosť.

Skalica 31. mája 2007
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