
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 

 

 

 

 

 

 

Vnútorný predpis č. 4/2008 
 

schválený v Správnej rade  

Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií 

 

 

 

 

Disciplinárny poriadok 

Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií 

pre študentov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bratislava 2008 

 
 



 2 

O B S A H 

 
 

Prvá časť  Všeobecné ustanovenia .........................................................................   3 

Čl. 1 Predmet úpravy .................................................................................................   3 

Čl. 2 Disciplinárna komisia ........................................................................................   3 

Čl. 3 Disciplinárny priestupok ...................................................................................   4 

Čl. 4 Disciplinárne opatrenie .....................................................................................   6 

Druhá časť Disciplinárne konanie .........................................................................    8 

Čl. 5 Návrh na začatie disciplinárneho konania ........................................................    8 

Čl. 6 Odmietnutie návrhu na začatie disciplinárneho konania....................................   9 

Čl. 7 Konanie pred disciplinárnou komisiou ..............................................................   9 

Čl. 8 Zastavenie disciplinárneho konania ....................................................................  10 

Čl. 9 Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia ...............................................  11 

Čl. 10 Preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia ……….............. 12 

Tretia časť Právoplatnosť a vykonateľnosť disciplinárneho opatrenia ...........…  12 

Čl. 11 Právoplatnosť rozhodnutia .................................................................................. 12 

Čl. 12 Doručovanie ........................................................................................................ 13 

Čl. 13 Vykonanie uloženého disciplinárneho opatrenia................................................. 14 

Štvrtá časť Spoločné a záverečné ustanovenia .......................................................... 14 

Čl. 14 Spoločné ustanovenia .......................................................................................... 14 

Čl. 15 Záverečné ustanovenia ........................................................................................ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Disciplinárny poriadok Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií pre študentov  

sa vydáva na základe ustanovenia § 48 ods. 1 písm. j) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o vysokých školách“), bol prerokovaný v Akademickom senáte Bratislavskej 

medzinárodnej školy liberálnych štúdií dňa 29.10.2008 a schválený v Správnej rade 

Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií dňa 8.12.2008.  

 

PRVÁ ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

 

Disciplinárny poriadok Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií pre študentov 

(ďalej len „Disciplinárny poriadok BISLA“) upravuje postavenie a činnosť Disciplinárnej 

komisie Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (ďalej len „Disciplinárna 

komisia“), druhy disciplinárnych priestupkov, spôsob ich prerokúvania, postup pri ukladaní 

disciplinárnych opatrení, preskúmanie, právoplatnosť a vykonanie disciplinárneho opatrenia.   

 

Čl. 2 

Disciplinárna komisia 

 

(1) Disciplinárna komisia prerokúva disciplinárne priestupky študentov Bratislavskej 

medzinárodnej školy liberálnych štúdií (ďalej len „BISLA“) a predkladá návrh na rozhodnutie 

rektorovi.
1 

 

(2) Disciplinárna komisia je štvorčlenná. Predsedu a ďalších členov Disciplinárnej komisie 

vymenúva a odvoláva rektor po predchádzajúcom schválení Akademickým senátom BISLA 

z členov akademickej obce BISLA.
2  

Polovicu členov Disciplinárnej komisie tvoria študenti. 

Predsedom Disciplinárnej komisie je prorektor.  

____________________________ 

1 § 13 ods. 1 zákona o vysokých školách 

2 § 13 ods. 2 zákona o vysokých školách 
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(3) Členstvo v Disciplinárnej komisii členovi zaniká:  

      a) uplynutím funkčného obdobia; 

      b) písomným vzdaním sa členstva; 

      c) dňom skončenia členstva v akademickej obci; 

      d) odvolaním; 

      e) smrťou člena.  

 

(4) Funkčné obdobie členov Disciplinárnej komisie je trojročné. Tá istá osoba môže byť 

vymenovaná za člena Disciplinárnej komisie aj opakovane.   

 

(5) Činnosť Disciplinárnej komisie a postup pri prerokovaní disciplinárneho priestupku 

ustanovuje Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie,
3
 ktorý schvaľuje na návrh rektora 

Akademický senát BISLA.
4
  

 

(6) Administratívno-technické úkony spojené s činnosťou Disciplinárnej komisie vykonáva 

študijná referentka. Študijná referentka sa zúčastňuje zasadania Disciplinárnej komisie bez 

práva hlasovať.  

 

Čl. 3 

Disciplinárny priestupok 

 

(1) Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 

alebo vnútorných predpisov BISLA alebo jej súčastí, alebo verejného poriadku.
5
  

 

(2) Disciplinárny priestupok môže podľa miery zavinenia spáchaný z nedbanlivosti alebo 

úmyselne.  

 

 

____________________________ 

3 § 13 ods. 3 zákona o vysokých školách 

4 § 47a ods. 2 písm. d) a § 48 ods. 1 písm. k) zákona o vysokých školách 

5 § 72 ods. 1 zákona o vysokých školách 
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(3) Disciplinárny priestupok je spáchaný z nedbanlivosti, ak študent:  

 vedel, že svojim konaním môže spôsobiť porušenie predpisu uvedeného v odseku 1, 

alebo bez primeraných dôvodov sa spoliehal na to, že sa tak nestane; 

 nevedel, že môže svojim konaním spôsobiť porušenie predpisu uvedeného v odseku 1, 

hoci to vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol.  

 

(4) Disciplinárny priestupok je spáchaný úmyselne, ak študent:  

 chcel svojím konaním spôsobiť porušenie predpisu uvedeného v odseku 1; 

 vedel, že svojim konaním môže porušiť predpis uvedený v odseku 1 a pre prípad, že sa 

tak stane, bol s tým uzrozumený. 

 

(5) Disciplinárnym priestupkom študenta je najmä: 

a)  porušenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov akademickej samosprávy 

BISLA, zo všeobecne záväzných predpisov, vnútorných predpisov BISLA a jej súčastí; 

b) odmietnutie poskytnutia informácií a skutočností rozhodujúcich na určenie úhrady 

školného a poplatkov spojených so štúdiom alebo uvedenie nepravdivých alebo 

neúplných informácií; 

c)  zneváženie alebo iná ujma spôsobená členovi akademickej obce alebo zamestnancovi 

BISLA; 

d)  zneváženie dobrej povesti alebo mena BISLA; 

e)  konanie v rozpore s dobrými mravmi v súvislosti s plnením študijných povinností, a to 

najmä: 

 vydávanie cudzej práce za vlastnú, použitie cudzej práce alebo jej časti vo vlastnej 

práci bez príslušného odkazu na pôvodné dielo alebo doslovným použitím časti 

cudzej práce bez citovania pôvodného autora; 

 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; 
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 akákoľvek forma odpisovania alebo nedovolenej spolupráce alebo napovedania  

v priebehu písomného alebo ústneho overovania vedomostí študentov;  

f)  vyvolanie verejného pohoršenia alebo správanie sa v rozpore s dobrými mravmi; 

g)  násilný čin proti študentovi, zamestnancovi alebo návštevníkovi BISLA; 

h) krádež alebo závažné poškodenie majetku, ktorý vlastní, spravuje alebo má v nájme 

BISLA, majetku študentov, zamestnancov alebo návštevníkov BISLA alebo majetku 

tretích osôb; 

i)   úmyselný trestný čin, za ktorý bol študent právoplatne odsúdený; 

j)   požívanie alkoholických nápojov, iných omamných a návykových látok alebo porušova- 

nie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov na akademickej pôde BISLA; 

k) falšovanie dokladov súvisiacich so štúdiom; falšovanie preukazov, dokumentov alebo 

listín, ktoré študent predkladá na základe vnútorných predpisov BISLA a jej súčastí; 

l)   porušenie pravidiel (ďalej len „podvodné konanie“), ktoré je uchádzač povinný dodržia-

vať počas prijímacej skúšky a v dôsledku tohto podvodného konania bol uchádzač 

prijatý na štúdium; 

m) využitie služby sociálnej podpory podľa zákona o vysokých školách na iný účel, než  

na aký sú určené, alebo ak ich využil napriek tomu, že na ne nemá nárok, alebo ak iným 

spôsobom túto podporu zneužil; 

n)   iné závažné porušenie vnútorných predpisov BISLA. 

 

Čl. 4 

Disciplinárne opatrenie 

 

(1) Za disciplinárny priestupok možno uložiť študentovi podľa závažnosti priestupku a miery 

zavinenia niektoré z týchto disciplinárnych opatrení
6
: 

a) pokarhanie; 

b) podmienečné vylúčenie zo štúdia; 

c) vylúčenie zo štúdia. 

____________________________ 

6 § 72 ods. 2 zákona o vysokých školách 
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(2) Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na charakter a závažnosť disciplinárneho 

priestupku, na okolnosti, za ktorých k disciplinárnemu priestupku došlo, na mieru zavinenia,  

na dôsledky disciplinárneho priestupku, ako aj na doterajšie správanie študenta. Závažnosť 

disciplinárneho priestupku a mieru zavinenia posúdi príslušná disciplinárna komisia v priebehu 

disciplinárneho konania. 

 

(3) Disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písm. a) (pokarhanie) možno spravidla uložiť 

študentovi za menej závažný disciplinárny priestupok alebo disciplinárny priestupok spáchaný  

z nedbanlivosti. 

 

(4) Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia podľa odseku 1 písm. b) (podmienečné vylúčenie  

zo štúdia) sa v rozhodnutí stanoví lehota a podmienky, pri dodržaní ktorých bude podmienečné 

vylúčenie zrušené. Prihliada sa pritom k závažnosti disciplinárneho priestupku. Dĺžka 

podmienečného odkladu vylúčenia zo štúdia je najmenej šesť mesiacov a najviac jeden rok 

(ďalej len „skúšobná doba“). Skúšobná doba začne plynúť dňom nasledujúcim po dni 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia. 

 

(5) Rektor dohliada na plnenie podmienok stanovených v rozhodnutí o podmienečnom vylúčení, 

pri dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zo štúdia zrušené. Podmienky môžu spočívať 

napríklad v dohode nahradiť v skúšobnej dobe spôsobenú škodu, osobne alebo verejne  

sa ospravedlniť poškodenému, podrobiť sa liečeniu závislosti od návykových látok, zdržať  

sa nejakého konania a pod. 

 

(6) Ak študent dodržal podmienky rozhodnutia o podmienečnom vylúčení počas celej skúšobnej 

doby a osvedčil sa, rektor rozhodnutím zruší podmienečné vylúčenie. Ak študent podmienky 

nedodržal, rektor vydá rozhodnutie, ktorým zruší podmienečné vylúčenie a súčasne rozhodne  

o vylúčení zo štúdia. Ak rektor do 30 dní od uplynutia skúšobnej doby nerozhodne, má sa za to, 

že sa študent osvedčil a podmienečné vylúčenie bolo zrušené. 
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(7) Ak sa študent pred uplynutím skúšobnej doby dopustí ďalšieho disciplinárneho priestupku, 

spravidla je mu uložené disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písm. c), ak tak navrhne 

disciplinárna komisia. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia podľa odseku 1 písm. c) 

obsahuje súčasne aj zrušenie rozhodnutia o uložení podmienečného vylúčenia zo štúdia. 

 

(8) Disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písm. c) (vylúčenie zo štúdia) možno študentovi 

uložiť najmä, ak: 

a)  úmyselne spáchal závažný disciplinárny priestupok; 

b)  v priebehu jedného kalendárneho roka opakovane spáchal disciplinárny priestupok, za ktorý  

mu bolo uložené niektoré z disciplinárnych opatrení; 

c) počas plynutia lehoty podmienečného vylúčenia zo štúdia spáchal ďalší disciplinárny  

priestupok; 

d)  spáchal disciplinárny priestupok podľa čl. 3 ods. 5 písm. b), l), m); 

e)  bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. 

 

(9) Disciplinárny priestupok je premlčaný, ak od jeho spáchania uplynul viac ako jeden rok.
7
  

Po uplynutí tejto lehoty nie je možné začať disciplinárne konania. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

DISCIPLINÁRNE KONANIE 

 

Čl. 5 

Návrh na začatie disciplinárneho konania 

 

(1) Disciplinárna komisia začne disciplinárne konanie na návrh, ktorý predkladá rektor (ďalej 

len „navrhovateľ“). Doručením návrhu na začatie disciplinárneho konania predsedovi 

disciplinárnej komisie sa začína disciplinárne konanie. 

 

 

____________________________ 

7 § 72 ods. 3 zákona o vysokých školách 
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(2) Podnet na začatie disciplinárneho konania podáva spravidla koordinátor štúdia BISLA, 

prípadne iný vedúci zamestnanec BISLA prostredníctvom rektora. Podnet na podanie návrhu  

na začatie konania môže podať každý, kto sa dozvedel o konaní študenta, ktoré môže mať 

charakter disciplinárneho priestupku. 

 

(3) Podnet, resp. návrh na začatie disciplinárneho konania musí obsahovať: 

a)  presný popis konania študenta, ktoré sa považuje za disciplinárny priestupok s označením 

príslušných ustanovení predpisov, ktoré boli porušené vrátane uvedenia času a miesta, kde 

mal byť disciplinárny priestupok spáchaný; 

b)  dôkazy, o ktoré sa návrh opiera; 

c)  zdôvodnenie, prečo sa konanie považuje za disciplinárny priestupok; 

d)  označenie študenta, ktorý mal disciplinárny priestupok spáchať; 

e)  vyjadrenie študenta, pokiaľ takéto v stanovenej lehote predložil; 

f)  návrh, aké disciplinárne opatrenie má byť študentovi uložené. 

 

Čl. 6 

Odmietnutie návrhu na začatie disciplinárneho konania 

 

(1) Predseda disciplinárnej komisie návrh na začatie disciplinárneho konania odmietne, ak návrh 

nespĺňa náležitosti podľa čl. 5 ods. 3. 

 

(2) Predseda disciplinárnej komisie o odmietnutí návrhu bezodkladne informuje navrhovateľa. 

 

Čl. 7 

Konanie pred disciplinárnou komisiou 

 

(1) Na základe doručeného návrhu na začatie konania disciplinárna komisia prerokuje 

disciplinárny priestupok na svojom zasadnutí, s výnimkou prípadu podľa čl. 6. Konanie  

o disciplinárnom priestupku pred disciplinárnou komisiou je verejné a ústne za prítomnosti 

študenta, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku. 
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(2) Podrobnejšiu úpravu o priebehu rokovania disciplinárnej komisie obsahuje Rokovací 

poriadok Disciplinárnej komisie. 

 

(3) Po prerokovaní disciplinárneho priestupku disciplinárna komisia uznesením schváli návrh  

na rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia, ktorý predkladá prostredníctvom svojho 

predsedu rektorovi. Súčasťou návrhu je písomný zápis z rokovania komisie, na ktorom sa 

priestupok prerokoval. 

 

(4) Návrh na rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí obsahovať: 

a) zistenie, že bol spáchaný disciplinárny priestupok s uvedením príslušných ustanovení 

predpisov, ktoré boli spáchaním disciplinárneho priestupku porušené; 

b)  zistenie, či bol disciplinárny priestupok spáchaný z nedbanlivosti alebo úmyselne; 

c)  označenie študenta, ktorý disciplinárny priestupok spáchal; 

d)  návrh, či a aké disciplinárne opatrenie má byť uložené študentovi, ktorý spáchal disciplinár-

ny priestupok a 

e)  ak je navrhnuté uloženie podmienečného vylúčenia zo štúdia, tiež návrh podmienok, pri 

dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zo štúdia zrušené a lehoty na ich splnenie. 

 

(5) Ak disciplinárna komisia na základe hlasovania neschváli návrh na rozhodnutie o uložení 

disciplinárneho opatrenia, uznesením zamietne návrh. Predseda disciplinárnej komisie o tom 

bezodkladne informuje navrhovateľa. 

 

Čl. 8 

Zastavenie disciplinárneho konania 

 

(1) Disciplinárna komisia uznesením zastaví disciplinárne konanie, ak sa preukáže, že: 

a) disciplinárny priestupok sa nestal, alebo prerokované konanie študenta nie je priestupkom; 

b) disciplinárny priestupok nespáchal študent; alebo 

c) ten, kto disciplinárny priestupok spáchal, prestal byť študentom. 
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(2) Predseda disciplinárnej komisie o zastavení disciplinárneho konania bezodkladne informuje 

navrhovateľa. 

 

Čl. 9 

Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia 

 

(1) Rektor ukladá disciplinárne opatrenie za spáchanie disciplinárneho priestupku podľa čl. 4 

ods. 1 rozhodnutím. Disciplinárne opatrenie sa ukladá spravidla do 2 týždňov od doručenia 

návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia Disciplinárnou komisiou. 

 

(2) Rektor nemôže uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie, ako navrhla Disciplinárna komisia.
8 

 

(3) Ak ide o menej závažný priestupok a možno predpokladať, že samotné prerokovanie 

priestupku Disciplinárnou komisiou povedie k náprave, rektor môže rozhodnúť, že sa 

disciplinárne opatrenie neuloží, alebo sa uloží miernejšie disciplinárne opatrenie, ako navrhla 

príslušná disciplinárna komisia. 

 

(4) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné, musí obsahovať výrok, 

odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie; študentovi musí byť 

doručené do vlastných rúk.
9
 

 

(5) V odôvodnení sa uvádza, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akým spôsobom 

boli hodnotené dôkazy a ktoré predpisy boli použité pri rozhodovaní. 

 
(6) Poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia obsahuje údaj, v akej lehote 

a na ktorý orgán možno žiadosť podať a ktorý orgán o žiadosti rozhoduje. 

 

 

____________________________ 

8 § 72 ods. 4 zákona o vysokých školách 

9 § 72 ods. 6 zákona o vysokých školách 
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Čl. 10 

Preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia 

 

(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 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie 

vydal.
 10

 Podanie odvolania má odkladný účinok.  

 

(2) Ak rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia vydal rektor v prvom stupni, môže sám 

žiadosti vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Proti rozhodnutiu, ktorým bolo zmenené 

pôvodné rozhodnutie, je možné podať opätovne žiadosť o jeho preskúmanie.  

 

(3) Ak rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia vydal rektor v prvom stupni a o žiadosti 

o jeho preskúmanie nerozhodol sám v zmysle odseku 2, žiadosť so spisovým materiálom 

predloží na rozhodnutie Akademickému senátu BISLA. Akademický senát BISLA o žiadosti 

rozhodne najneskôr do 30 dní od jej doručenia na BISLA.
11

 

 

 

TRETIA ČASŤ 

PRÁVOPLATNOSŤ A VYKONATEĽNOSŤ DISCIPLINÁRNEHO OPATRENIA 

 

Čl. 11 

Právoplatnosť rozhodnutia 

 

(1) Rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať žiadosť o preskúmanie, je právoplatné. 

 

(2) Prvostupňové rozhodnutie rektora o uložení disciplinárneho opatrenia, proti ktorému študent 

nepodal žiadosť o preskúmanie, nadobúda právoplatnosť dňom márneho uplynutia osemdňovej 

lehoty podľa čl. 10 ods. 1. 

 
____________________________ 

10 § 72 ods. 6 zákona o vysokých školách 

11 § 72 ods. 6 zákona o vysokých školách 
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(3) Druhostupňové rozhodnutie rektora o žiadosti o preskúmanie nadobúda právoplatnosť dňom 

doručenia študentovi. 

 

(4) Ak študentovi bolo uložené disciplinárne opatrenie - vylúčenie zo štúdia, dňom skončenia 

štúdia je deň, keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť. 

 

Čl. 12 

Doručovanie 

 

(1) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia a rozhodnutie o žiadosti o preskúmanie 

rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť študentovi doručené do vlastných 

rúk,
12

 spravidla poštou na adresu trvalého pobytu. Rozhodnutie môže byť študentovi doručené 

do vlastných rúk aj osobne. 

 

(2) Rozhodnutie môže prevziať osoba, ktorá sa preukáže splnomocnením na preberanie zásielok 

namiesto adresáta, v súlade s príslušnými poštovými predpismi. 

 

(3) Ak adresát odmietne zásielku s rozhodnutím prevziať, deň odopretia prevzatia zásielky sa 

považuje za deň jej doručenia. 

 

(4) Ak adresát neprevezme zásielku s rozhodnutím ani v úložnej lehote 18 dní na pošte  

a zásielka sa vráti späť odosielateľovi s poznámkou „adresát nezastihnutý“, rozhodnutie bude 

študentovi opakovane doručené. Ak ani druhýkrát nebude možné zásielku doručiť, deň 

opätovného vrátenia zásielky poštou odosielateľovi je považovaný za deň doručenia 

rozhodnutia. 

 

(5) Ak adresát zásielku s rozhodnutím neprevezme na ním uvedenej adrese ani v úložnej lehote 

18 dní na pošte a zásielka sa vráti späť odosielateľovi s poznámkou „adresát neznámy“ alebo 

„adresát na uvedenej adrese nebýva“, deň vrátenia zásielky odosielateľovi sa považuje za deň 

doručenia. 

____________________________ 

12 § 72 ods. 6 zákona o vysokých školách 
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Čl. 13 

Vykonanie uloženého disciplinárneho opatrenia 

 

Disciplinárne opatrenie podľa čl. 4 ods. 1 písm. a) až c) sa vykoná tak, že: 

a) právoplatné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia sa vyvesí na úradnej tabuli       

rektorátu BISLA po dobu 15 dní, 

b) študijná referentka vykoná záznam v osobnej dokumentácii študenta po tom, ako 

disciplinárne opatrenie nadobudlo právoplatnosť. 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 14 

Spoločné ustanovenia 

 

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa 

nevzťahuje na rozhodovanie o uložení disciplinárnych opatrení podľa tohto Disciplinárneho 

poriadku BISLA.
13

 

 

Čl. 15 

Záverečné ustanovenia 

 

Tento Disciplinárny poriadok BISLA nadobúda platnosť a účinnosť 8. decembra 2008. 

 

Bratislava, 8. decembra 2008 

 

 

 

   prof. PhDr. František Novosád, CSc.                       Samuel Abrahám, PhD. 

      predseda Správnej rady BISLA                                         rektor BISLA  
____________________________ 

13 § 108 zákona o vysokých školách 


