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VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

Disciplinárny poriadok pre študentov
Vysokej školy múzických umení v Bratislave
Článok 1
Základné ustanovenie
Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy múzických umení (ďalej len „VŠMU“)
je podľa § 15 písm. j/ zákona č. 313/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vnútorným predpisom
VŠMU v Bratislave a je platný pre študentov zapísaných na všetkých fakultách VŠMU.
Článok 2
Disciplinárny priestupok
1) Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných
predpisov VŠMU alebo jej súčasti, alebo verejného poriadku.
2) Za disciplinárny priestupok možno uložiť študentovi 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.
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.
4) Disciplinárne opatrenia podľa odseku 2 ukladá dekan príslušnej fakulty. Dekan nemôže
uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie ako navrhla disciplinárna komisia.
5) Za zvlášť hrubé porušenie disciplíny v prípade, že nie sú naplnené znaky trestného činu,
sa považuje:
a/ vstup študentov do objektov VŠMU pod vplyvom alkoholu, omamných
a psychotropných látok, donášanie alkoholu, omamných a psychotropných látok
do objektov VŠMU,
b/ krádež, pomoc pri rozkrádaní majetku VŠMU a majetku osôb nachádzajúcich sa
v objektoch VŠMU,
c/ fyzické a lebo iné (ústne, písomné a pod.)napadnutie študentov alebo iných osôb
nachádzajúcich sa v objektoch VŠMU,
d/ zámerné skresľovanie a falšovanie potvrdení o práceneschopnosti alebo iných
úradných potvrdení.
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6) Za disciplinárny priestupok sa nepovažuje nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo
študijného programu a zo Študijného poriadku VŠMU alebo študijného poriadku fakulty,
na ktorej je študent zapísaný.
Článok 3
Disciplinárna komisia fakulty
1) Disciplinárny priestupok študenta prerokúva disciplinárna komisia fakulty, na
ktorej je študent zapísaný (ďalej len „disciplinárna komisia“).
2) Konanie o disciplinárnom priestupku pred disciplinárnou komisiou fakulty je ústne za
prítomnosti študenta, ak sa študent nedostaví bez riadneho ospravedlnenia, možno konať
aj bez jeho prítomnosti.
3) Členov disciplinárnej komisie a jej predsedu vymenúva po schválení akademickým
senátom fakulty dekan. Disciplinárna komisia je štvorčlenná a funkčné obdobie jej členov
je dvojročné. Predsedom komisie je prodekan pre štúdium príslušnej fakulty. Komisiu
ďalej tvorí člen zamestnaneckej časti Akademického senátu príslušnej fakulty a dvaja
študenti príslušnej fakulty.
4) Činnosť disciplinárnej komisie sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie.
Článok 4
Záverečné ustanovenie
1) Tento disciplinárny poriadok prerokovalo Kolégium rektora VŠMU dňa 19. 06. 2013 a
schválil Akademický senát VŠMU dňa 3.3. 2014 .
2) Tento disciplinárny poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia AS VŠMU.
3) Týmto sa ruší platnosť predpisu „Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy
múzických umení“, ktorý bol schválený 23. 06. 2003.

V Bratislave dňa 3. marca. 2014

prof. Daniel Buranovský ArtD.
predseda AS VŠMU

doc. Milan Rašla
rektor VŠMU
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