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Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici vydáva podľa § 33 ods. 3 písm. d) zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o vysokých školách“) tento Disciplinárny poriadok pre študentov Fakulty múzických umení Akadémie 

umení v Banskej Bystrici.  

 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

Disciplinárny poriadok Fakulty múzických umení AU pre študentov (ďalej len „Disciplinárny poriadok“) 

je platný pre študentov zapísaných na štúdium študijných programov uskutočňovaných na Fakulte 

múzických umení AU (ďalej len „fakulta“). 

 

 

Článok 2 

Povinnosti  študentov 

1. Študenti zapísaní v študijnom programe uskutočňovanom na fakulte (ďalej len „študenti“)  

sú povinní rešpektovať a riadiť sa zákonmi Slovenskej republiky, Štatútom Akadémie umení 

v Banskej Bystrici, Študijným poriadkom Akadémie umení v Banskej Bystrici, Štatútom Fakulty 

múzických umení AU, Študijným poriadkom Fakulty múzických umení AU a ďalšími vnútornými 

predpismi Akadémie umení v Banskej Bystrici  a ďalšími  vnútornými predpismi Fakulty múzických 

umení AU. 

2. Študenti zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobili Akadémii umení v Banskej Bystrici alebo fakulte 

pri teoretickom alebo praktickom vyučovaní a pri aktivitách mimo vyučovania alebo v priamej 

súvislosti s nimi.  

3. Študenti sú ďalej povinní najmä:  

a) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby poskytované Akadémiou umení 

v Banskej Bystrici, riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými im fakultou, ochraňovať 

majetok Akadémie umení v Banskej Bystrici pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím, 

hlásiť bezodkladne dekanovi fakulty poškodenie, zničenie alebo stratu majetku Akadémie umení 

v Banskej Bystrici, 

b) upozorniť dekana fakulty alebo rektora na škodu hroziacu zdraviu alebo majetku Akadémie 

umení v Banskej Bystrici,  

c) nezdržiavať sa bez povolenia Akadémie umení v Banskej Bystrici v objektoch Akadémie umení 

mimo vymedzeného času, 

d) udržiavať poriadok v učebniach a priestoroch Akadémie umení v Banskej Bystrici, 
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e) poznať a dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisy o požiarnej 

ochrane a ďalšie všeobecne záväzné predpisy, ktoré sa vzťahujú na ich štúdium, 

f) rešpektovať zákaz fajčenia v priestoroch Akadémie umení v Banskej Bystrici, 

g) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom podľa zákona o vysokých školách   a vnútorných 

predpisov Akadémie umení v Banskej Bystrici, a vnútorných predpisov fakulty a pravdivo uviesť 

skutočnosti rozhodujúce pre ich určenie, 

h) oznámiť fakulte adresu určenú na doručovanie písomností, 

i) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi poverených 

zamestnancov Akadémie umení v Banskej Bystrici alebo fakulty na prerokovanie otázok 

týkajúcich sa priebehu alebo skončenia jeho štúdia, alebo súvisiacich s ich právami 

a povinnosťami.  

 

 

Článok 3 

Disciplinárny priestupok 

1. Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných predpisov 

Akadémie umení v Banskej Bystrici, vnútorných predpisov fakulty alebo verejného poriadku.  

Za disciplinárny priestupok sa považuje najmä: 

a) porušenie povinností uvedených v článku 2 bode 3 tohto Disciplinárneho poriadku, 

b) vstup študentov do objektov Akadémie umení v Banskej Bystrici pod vplyvom alkoholu, 

omamných a psychotropných látok, 

c) donášanie alkoholu, omamných látok a psychotropných látok do objektov Akadémie umení 

v Banskej Bystrici, 

d) správanie, ktoré je v hrubom rozpore so všeobecne platnými normami morálky a etiky, 

e) závažné ohrozenie mravnosti na akademickej pôde, 

f) zneváženie člena akademickej obce Akadémie umení v Banskej Bystrici, akademickej obce 

fakulty alebo iného zamestnanca Akadémie umení v Banskej Bystrici, 

g) krádež, pomoc pri rozkrádaní majetku Akadémie umení v Banskej Bystrici a majetku osôb 

nachádzajúcich sa v objektoch Akadémie umení v Banskej Bystrici, 

h) fyzické alebo iné (ústne, písomné a pod.) napadnutie študentov alebo iných osôb 

nachádzajúcich sa v objektoch Akadémie umení v Banskej Bystrici, 

i) zámerné skresľovanie a falšovanie úradných potvrdení, listín a dokladov o štúdiu, 

j) nerešpektovanie rozhodnutí akademických orgánov Akadémie umení v Banskej Bystrici  

alebo akademických orgánov fakulty, 
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k) závažné porušenie pravidiel a pokynov pre práce v učebniach fakulty, 

l) konanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi v súvislosti s plnením študijných povinností 

a vedomé porušovanie autorského zákona, a to najmä: 

 vydávanie inej práce za svoju, použitie inej práce alebo jej časti vo svojej práci  

bez príslušného odkazu na pôvodnú prácu doslovným použitím časti inej práce bez citovania  

jej autora, 

 viacnásobné odovzdanie rovnakej práce, ktorá už bola odovzdaná v súvislosti s plnením 

študijných povinností pri určitom predmete v rámci študijného programu  

bez predchádzajúceho súhlasu gestora predmetu alebo garanta študijného programu, v rámci 

ktorých sa práca znovu odovzdáva a hodnotí,  

 akákoľvek forma odpisovania alebo inej nedovolenej aktivity počas písomného a ústneho 

overovania vedomostí študentov. 

2. Poznatok o tom, že prišlo k disciplinárnemu priestupku zo strany študenta, je povinný  oznámiť 

písomne dekanovi fakulty každý zamestnanec a študent fakulty.  

3. 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 4 

Disciplinárna komisia fakulty 

1. Disciplinárna komisia fakulty (ďalej len „disciplinárna komisia“) podľa § 31 zákona o vysokých 

školách prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných v študijnom programe 

uskutočňovanom na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi. 

2. Disciplinárna komisia má štyroch členov. Polovicu členov disciplinárnej komisie tvoria študenti. 

3. Funkčné obdobie členov disciplinárnej komisie je trojročné. 

4. Členov disciplinárnej komisie aj jej predsedu vymenúva z členov akademickej obce fakulty  

po schválení akademickým senátom fakulty dekan. Predsedom disciplinárnej komisie je prodekan  

pre vzdelávaciu činnosť, akreditáciu a rozvoj, ďalším členom disciplinárnej komisie je študijná 

referentka fakulty. Ďalšími dvomi členmi disciplinárnej komisie sú študenti fakulty. 

5. Činnosť disciplinárnej komisie sa riadi vnútorným predpisom fakulty – Rokovacím poriadkom 

disciplinárnej komisie. 
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Článok 5 

Konanie o disciplinárnom priestupku 

1. Konanie o disciplinárnom priestupku pred disciplinárnou komisiou je ústne a prebieha  

za prítomnosti študenta, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku. 

2. Ak sa študent nedostaví na zasadnutie disciplinárnej komisie bez riadneho ospravedlnenia, možno 

konať aj v jeho neprítomnosti. Ak sa  študent riadne ospravedlní, predseda komisie, resp. ním 

poverený člen disciplinárnej komisie určí náhradný termín zasadnutia disciplinárnej komisie 

najneskôr do jedného mesiaca od riadneho termínu zasadnutia. Ak sa študent náhradného termínu 

nezúčastní (s ospravedlnením alebo bez ospravedlnenia), zasadnutie sa koná v jeho neprítomnosti. 

3. Úlohou disciplinárnej komisie je zistiť skutkový stav veci, umožniť študentovi, aby sa k nemu 

vyjadril a navrhnúť dekanovi fakulty druh disciplinárneho opatrenia, ktoré sa má študentovi  

za disciplinárny priestupok uložiť.  

4. Disciplinárne konanie má spĺňať predovšetkým výchovné účinky a nesmie znižovať ľudskú 

dôstojnosť študenta.   

 

 

Článok 6 

Ukladanie disciplinárnych opatrení 

1. Za disciplinárny priestupok možno študentovi uložiť niektoré z týchto disciplinárnych opatrení: 

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. 

 

2. Disciplinárne opatrenia podľa bodu č. 1 tohto článku Disciplinárneho poriadku Fakulty múzických 

umení ukladá dekan fakulty. Dekan môže uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie ako navrhla 

disciplinárna komisia fakulty.  

3. Pri rozhodovaní o tom, aké disciplinárne opatrenie sa má študentovi uložiť, sa prihliada  

na závažnosť porušenia povinnosti, na okolnosti, za ktorých došlo k ich porušeniu, a na doterajšie 

správanie študenta.   

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

jeho odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie. Rozhodnutie 

o uložení disciplinárneho opatrenia sa doručuje študentovi do vlastných rúk.  
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5. Uloženie disciplinárneho opatrenia podľa bodu 1 tohto článku nezbavuje študenta prípadnej 

povinnosti nahradiť škodu, ktorú svojim konaním spôsobil. 

6. Dekan fakulty písomne informuje o výsledku disciplinárneho konania aj osobu, ktorá poznatok 

o tom, že prišlo k disciplinárnemu priestupku zo strany študenta, oznámila dekanovi  

alebo rektorovi Akadémie umení v Banskej Bystrici.  

 

 

Článok 7 

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia 

1. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia sa podáva dekanovi 

fakulty, ktorý rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia vydal, do ôsmich dní odo dňa jeho 

doručenia. 

2. Dekan môže sám žiadosti vyhovieť a rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia zmeniť alebo 

zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie, postúpi ju rektorovi Akadémie umení v Banskej Bystrici. Rektor 

rozhodnutie dekana o uložení disciplinárneho rozhodnutia preskúma a ak je v rozpore so zákonom 

o vysokých školách, vnútornými predpismi Akadémie umení v Banskej Bystrici, alebo vnútornými 

predpismi fakulty, rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia zmení alebo zruší, inak žiadosť 

zamietne a rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia potvrdí.  

3. Rektor musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie 

rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia. 

4. Rozhodnutie rektora o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia  

je konečné. 

5. Ak študentovi bolo uložené disciplinárne opatrenie – vylúčenie so štúdia – dňom skončenia štúdia 

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

právoplatnosti disciplinárneho opatrenia – vylúčenie so štúdia – študijné oddelenie vykoná záznam 

v osobnej dokumentácii študenta.   
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Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Disciplinárneho poriadku Fakulty múzických umení 

Akadémie umení v Banskej Bystrici pre študentov stráca platnosť a účinnosť Disciplinárny poriadok 

Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici pre študentov, ktorý bol schválený 

v Akademickom senáte Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici  

26. novembra 2009.  

2. Tento Disciplinárny poriadok Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici  

pre študentov nadobúda platnosť a účinnosť jeho schválením v Akademickom senáte Fakulty 

múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. 

3. Tento Disciplinárny poriadok Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici  

pre študentov schválil Akademický senát Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej 

Bystrici 7. apríla 2021. 

 

 

 
 

 

 

 
 .......................................................... ................................................................... 
 Mgr. Aleš SOLÁRIK, ArtD.  prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech DIDI 

 predseda  dekan  

 Akademického senátu  Fakulty múzických umení 

 Fakulty múzických umení AU Akadémie umení v Banskej Bystrici 
 

 


