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Článok 1
Rozsah platnosti
1. Disciplinárny poriadok Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je vnútorným
predpisom univerzity (ďalej len „SPU“) a v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“).
2. Disciplinárny poriadok upravuje disciplinárne konanie študentov študujúcich na
všetkých stupňoch vo všetkých formách štúdia, ktoré uskutočňuje SPU alebo niektorá
z jej fakúlt. Disciplinárne konanie sa viaže na porušenie právnych predpisov, alebo
vnútorných predpisov univerzity alebo jej súčastí, alebo verejného poriadku.
3. Disciplinárna komisia SPU prerokúva disciplinárne priestupky tých študentov verejnej
vysokej školy, ktorí nie sú zapísaní na žiadnom študijnom programe uskutočňovanom
na fakulte, a predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi.
4. Počet členov disciplinárnej komisie je nepárny. Členov disciplinárnej komisie SPU, ako
aj jej predsedu vymenúva z členov jej akademickej obce po schválení akademickým
senátom SPU rektor. Polovicu členov tejto komisie tvoria študenti.
5. Činnosť disciplinárnej komisie SPU sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie
SPU.
Článok 2
Povinnosti študentov
1. Povinnosti študentov SPU vyplývajú z ustanovení zákona, Štatútu SPU, Študijného
poriadku SPU a ďalších príslušných vnútorných predpisov fakulty.
2. Tento disciplinárny poriadok sa vzťahuje aj na porušenie povinností stanovených
domovým poriadkom v ŠDJ.
Článok 3
Priestupky zakladajúce disciplinárne konanie
1. Nezaplatenie školného a poplatkov spojených so štúdiom v termíne stanovenom
fakultou.
2. Podvádzanie na skúške opisovaním, falšovanie úradných dokladov o štúdiu (index, resp.
iné zápisy o skúškach, kredity a iné).
3. Plagiátorstvo.
4. Hanobenie akademických funkcionárov SPU alebo jej fakúlt, predsedov senátov,
učiteľov, zamestnancov SPU, resp. vlastných kolegov.
5. Preukázateľné poškodenie dobrého mena SPU.
6. Úmyselné poškodenie majetku vo vlastníctve SPU.
7. Odsúdenie najmenej na podmienečný alebo peňažný trest pre trestný čin.
8. Závažné ohrozenie mravnosti na akademickej pôde (šírenie pornografie, požívanie
toxických a psychotropných látok, šikanovanie, rasová neznášanlivosť a pod.).
9. Požívanie alkoholických nápojov na akademickej pôde.
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10. Závažné porušenie pravidiel a pokynov pre prácu v počítačovej sieti a v počítačových
cvičebniach.
11. Iné nevhodné konanie študenta v kompetentných študentských orgánoch posúdené
ako priestupok zakladajúci disciplinárne konanie (napr. úmyselné uvedenie
nepravdivých údajov, a s tým spojené finančné obohacovanie).
Článok 4
Disciplinárne opatrenia
1. Za porušenie povinností podľa zákona, príslušných vnútorných predpisov SPU alebo
fakúlt, za priestupky zakladajúce disciplinárne konanie a za porušenie občianskych
povinností možno študentovi uložiť niektoré z disciplinárnych opatrení podľa tohto
disciplinárneho poriadku. Disciplinárnym opatrením môže byť:
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 (za zvlášť závažný priestupok).
2. Za zvlášť závažný priestupok sa považuje najmä opakovaný priestupok podľa článku 3
ods. 1 až 6 a ods. 8 až 11 alebo právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Disciplinárny poriadok bol schválený v zmysle § 9 ods.1 písm. b) zákona Akademickým
senátom SPU dňa 24. 06. 2013 a ruší Disciplinárny poriadok SPU č. 10/2011 zo dňa
08. 06. 2011.
2. Disciplinárny poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia Akademickým senátom SPU
a účinnosť dňom 01. 09. 2013.

doc. Ing. Ján Weis, CSc.
predseda AS SPU

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
rektor SPU
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