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Akademický senát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej AS UMB) podľa § 9 

ods. 1 písm. b)  a § 15 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 zákon 

o vysokých školách) schvaľuje Dodatok č. 1 k Disciplinárnemu poriadku Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici schváleného v AS UMB 19. marca 2018 ako jej vnútorný 

predpis.  

Disciplinárny poriadok Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa týmto Dodatkom    

č. 1 k Disciplinárnemu poriadku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici mení takto: 

 

I. 

 

1) V druhej časti Disciplinárne konanie sa Článok 4 Disciplinárna komisia UMB mení 

a jeho nové znenie je: 

1. Disciplinárna komisia UMB prerokúva disciplinárne priestupky študentov, ktorí 

nie sú zapísaní v  žiadnom študijnom programe uskutočňovanom na fakulte, 

a predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi.4 

2. Disciplinárna komisia UMB ako druhostupňový orgán prerokúva a rozhoduje 

o priestupkoch,  o ktorých v prvom stupni rozhodla disciplinárna komisia fakulty.  

3. Disciplinárna komisia UMB má päť stálych členov a jedného ad hoc člena. 

Stálymi členmi sú prorektor vymenovaný rektorom za predsedu disciplinárnej 

komisie, právnik univerzity a traja študenti, ktorí zastupujú študentskú časť. 

Šiestym členom je prodekan zodpovedný za daný stupeň štúdia z fakulty, na 

ktorej študuje študent, ktorého priestupok sa prerokúva. Študentskú časť komisie 

navrhuje študentská časť Akademického senátu univerzity. Členov Disciplinárnej 

komisie UMB  a jej predsedu vymenúva z členov akademickej obce UMB po 

schválení Akademickým senátom UMB rektor.5  

4. Členstvo v Disciplinárnej komisii UMB je čestné a výkon tejto funkcie je 

nezastupiteľný. Funkčné obdobie členov Disciplinárnej komisie UMB je 

štvorročné. Členstvo prorektora resp. prodekana v komisii je viazané na výkon 

jeho funkcie. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za jej člena aj opakovane. 

5. Členstvo v Disciplinárnej komisii UMB členovi zaniká:  

a) uplynutím (predčasným skončením) funkčného obdobia na výkon funkcie  

 prorektora, resp. prodekana, 

b) uplynutím štvorročného funkčného obdobia v komisii, 

c) písomným vzdaním sa členstva,  

d) dňom skončenia členstva v akademickej obci, 

e) odvolaním,  

f) smrťou. 

6. Činnosť Disciplinárnej  komisie UMB a postup pri prerokovaní disciplinárneho 

priestupku ustanovuje Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity 

Mateja Bela6, ktorý na návrh rektora schvaľuje Akademický senát UMB. 

7. Administratívne úkony spojené s činnosťou Disciplinárnej komisie UMB 

vykonáva referát prorektora/prorektorky pre pedagogickú činnosť UMB. 

Referentka tohto referátu sa zúčastňuje zasadania Disciplinárnej komisie UMB 

bez práva hlasovať.  

                                                 
4 § 13 ods. 1 zákona o vysokých školách 
5 § 13 ods. 2 zákona o vysokých školách 
6 § 13 ods. 3 zákona o vysokých školách 



II. 

1. Tento Dodatok č. 1 k Disciplinárnemu poriadku Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici pre študentov, č. z. 13503/2018, spis 439-2018-R-SR bol schválený 

Akademickým senátom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dňa 12. 11. 2018. 

2. Tento Dodatok č. 1 k Disciplinárnemu poriadku Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici pre študentov nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia 

v Akademickom senáte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

 

 

 

V Banskej Bystrici 5. novembra 2018 

 

 

 

...........................................................            ............................................................. 

 doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.        prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.                       

                      rektor UMB                 predseda AS UMB       

 


