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Akademický senát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej  „Akademický senát 

UMB“) v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) v spojení s § 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“), schválil na svojom zasadnutí dňa 19.marca 2018 nasledovný Rokovací 

poriadok Disciplinárnej komisie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  

 

Článok 1 

Predmet úpravy 

                                                 

Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  (ďalej  

„rokovací poriadok“) upravuje činnosť Disciplinárnej komisie Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici pre študentov (ďalej „disciplinárna komisia UMB“), činnosť 

disciplinárnych komisií fakúlt a ich postup pri prerokúvaní disciplinárnych priestupkov. Na 

činnosť disciplinárnej komisie fakulty sa vzťahujú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku 

v plnom rozsahu vtedy, ak fakulta nevydá v zmysle zákona vlastný rokovací poriadok 

disciplinárnej komisie fakulty. 

 

 

Článok 2 

Disciplinárna komisia UMB a disciplinárne komisie fakúlt 

 

1. Disciplinárna komisia UMB je orgánom akademickej samosprávy UMB. Disciplinárne 

komisie fakúlt sú orgánmi akademických samospráv fakúlt. 

 

2. Disciplinárna komisia UMB prerokúva disciplinárne priestupky študentov UMB, ktorí nie 

sú zapísaní na žiadnom študijnom programe uskutočňovanom na fakulte, a predkladá návrh 

na rozhodnutie rektorovi. 

 

3. Disciplinárna komisia UMB rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom 

stupni rozhoduje disciplinárna komisia fakulty.   

 

4. Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov UMB, ktorí sú 

zapísaní v študijnom programe uskutočňovanom na fakulte,  a predkladá návrh na 

rozhodnutie dekanovi.  

 

5. Disciplinárne konanie pred disciplinárnou komisiou UMB, resp. pred disciplinárnou 

komisiou fakulty upravuje  Disciplinárny  poriadok Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici pre študentov  (ďalej len „Disciplinárny poriadok UMB“). 

 

 

Článok 3 

Rokovanie disciplinárnej komisie UMB 

 

1. Disciplinárna komisia UMB začne disciplinárne konanie na návrh podľa  Disciplinárneho 

poriadku UMB. 

 

2. Zasadnutie disciplinárnej komisie UMB zvoláva a riadi jej predseda. Predseda 

disciplinárnej komisie UMB zvolá jej zasadanie bez zbytočného odkladu po doručení 

návrhu na začatie disciplinárneho konania. Termín a miesto zasadnutia disciplinárnej 

komisie UMB sa oznamuje všetkým členom disciplinárnej komisie UMB spravidla sedem 



kalendárnych dní pred termínom jej zasadnutia, a to buď písomne, alebo elektronicky. 

Študentovi, ktorého disciplinárnym priestupkom sa disciplinárna komisia má zaoberať, sa 

termín a miesto konania oznámi buď doporučenou listovou zásielkou do vlastných rúk, 

alebo osobne. 

 

3. Rokovanie disciplinárnej komisie UMB vedie jej predseda. V prípade jeho neprítomnosti 

vedie rokovanie člen disciplinárnej komisie UMB, ktorého vedením rokovania poveril  

predseda disciplinárnej komisie UMB.  

 

4. Predseda disciplinárnej komisie UMB, jej členovia a prizvané osoby sú povinné 

zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v disciplinárnom konaní 

v súvislosti s prerokúvaným disciplinárnym priestupkom, o čom ich poučí predseda 

disciplinárnej komisie. 

 

5. Pojednávanie o disciplinárnom  priestupku pred disciplinárnou komisiou UMB je ústne   

a je neverejné, ak  komisia nerozhodne inak. Študent, ktorý sa dopustil disciplinárneho 

priestupku, má právo byť prítomný na rokovaní disciplinárnej komisie UMB, má právo 

predkladať dôkazy, vyjadrovať sa ku všetkým podkladom, nahliadať do písomných 

materiálov a do zápisu z rokovania s výnimkou protokolu o výsledku hlasovania.  

 

6. Ak sa študent, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku, nedostaví na rokovanie 

disciplinárnej komisie, ale vopred sa písomne ospravedlní, predseda disciplinárnej komisie 

po prerokovaní s členmi komisie určí nový termín jej zasadania. Študent  môže svoju 

neúčasť ospravedlniť len jedenkrát. Ospravedlnenie študenta o neúčasti na rokovaní musí 

byť doručené predsedovi disciplinárnej komisie najneskôr v deň konania disciplinárnej 

komisie. O tom, či je ospravedlnenie dôvodné, rozhodne disciplinárna komisia uznesením. 

 

7. Ak sa študent, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku, nezúčastní na zasadnutí 

disciplinárnej komisie UMB a vopred sa písomne neospravedlní, disciplinárna komisia  

UMB prerokuje disciplinárny priestupok aj bez prítomnosti študenta.  

 

 

Článok 4 

Dokazovanie 

 

1. Disciplinárna komisia UMB je povinná zistiť  presne a úplne  skutočný stav  veci  a za tým  

účelom  si  obstarať potrebné podklady pre svoje rozhodnutie. Pritom nie je viazaná 

návrhom na začatie disciplinárneho konania. 

2. Členovia disciplinárnej komisie UMB a študent (ďalej tiež „účastníci disciplinárneho 

konania“)  majú právo navrhovať disciplinárnej komisii UMB  dôkazy a ich doplnenie. 

Študent musí mať príležitosť na to, aby mohol svoje práva a záujmy účinne obhajovať, 

najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia a uplatniť svoje  návrhy. 

3. Ako dôkazy možno  použiť všetky  prostriedky, ktorými možno zistiť  a  objasniť skutočný  

stav veci,  a  ktoré nie sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dôkazmi 

sú najmä výsluch svedkov a relevantné listiny.  

4. Disciplinárna komisia UMB hodnotí dôkazy  podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz 

jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti. 



5. Disciplinárna komisia UMB je povinná dať účastníkom konania možnosť, aby sa pred 

prijatím jej rozhodnutia  o návrhu rektorovi mohli vyjadriť  k jeho podkladu i k spôsobu 

jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.  

 

Článok 5 

Hlasovanie komisie 

 

1. Návrh na uloženie disciplinárneho opatrenia (ďalej tiež „návrh“), o ktorom sa má hlasovať, 

prednesie predseda disciplinárnej komisie UMB. Členovia disciplinárnej komisie UMB 

hlasujú o návrhu tak, že prejavia súhlas alebo nesúhlas alebo sa zdržia hlasovania. 

O každom návrhu musí byť uskutočnené samostatné hlasovanie členov Disciplinárnej 

komisie UMB na neverejnom zasadnutí. 

2. Disciplinárna komisia UMB je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. 

3. Disciplinárna komisia UMB rozhoduje uznesením o podanom návrhu na uloženie 

disciplinárneho opatrenia, o zastavení disciplinárneho konania, o tom, či je ospravedlnenie 

študenta podľa čl. 3 ods. 6 dôvodné a o ďalších procesných otázkach, ktoré patria do jej 

právomoci. 

4. Na platné uznesenie Disciplinárnej komisie UMB s výnimkou uznesenia čl. 5 ods. 5  je 

potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých  členov Disciplinárnej komisie UMB. 

V prípade rovnosti hlasov rozhodne o výsledku hlasovania predseda Disciplinárnej komisie 

UMB. 

5. Na platné uznesenie, ktorým Disciplinárna komisia UMB navrhne disciplinárne opatrenie, 

a to vylúčenie zo štúdia, je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných členov 

Disciplinárnej komisie UMB.   

6. Hlasovanie o návrhu na rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia je tajné. 

 

 

Článok 6 

Zápisnica 

 

1. O priebehu zasadnutia Disciplinárnej  komisie UMB, o vyjadreniach účastníkov konania, o 

vykonaných dôkazoch a o hlasovaní sa vyhotoví zápisnica. 

2. Zápisnicu zo zasadnutia Disciplinárnej  komisie UMB podpisuje jej predseda, ktorý ju 

spolu s návrhom na rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia predloží rektorovi 

UMB, a to spravidla do 10 pracovných dní po prijatí uznesenia Disciplinárnej komisie 

UMB. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Článok 7 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Organizačné a administratívne práce spojené s činnosťou disciplinárnej komisie UMB 

vykonáva referát prorektora pre pedagogickú činnosť UMB, ktorý  archivuje i písomnosti 

komisie. 

 

2. Ak fakulta potrebuje na vlastné podmienky upraviť Rokovací poriadok disciplinárnej 

komisie UMB alebo podrobnejšie upraviť činnosť disciplinárnej komisie fakulty, môže tak 

urobiť vydaním vlastného vnútorného predpisu (ďalej tiež „rokovací poriadok fakulty 

UMB“)1.  

 

3. Ustanovenia rokovacích poriadkov fakúlt UMB, ktoré boli vydané do dňa účinnosti 

Rokovacieho poriadku disciplinárnej komisie UMB, strácajú platnosť dňom nadobudnutia 

účinnosti tohto Rokovacieho poriadku disciplinárnej komisie UMB v takom rozsahu, v 

akom sú s ním v rozpore.  Rokovací poriadok disciplinárnej komisie fakulty  nesmie 

zužovať ani rozširovať rozsah práv a povinností, v akom sú priznané  Rokovacím 

poriadkom disciplinárnej komisie UMB. Rokovací poriadok disciplinárnej komisie fakulty 

je možné vydať len za účelom úpravy špecifických podrobností uvedených v Rokovacom 

poriadku disciplinárnej komisie UMB vo vzťahu k príslušnej fakulte. 

 

4. Ak bolo začaté disciplinárne konanie podľa predchádzajúcich vnútorných predpisov, 

dokončí sa toto disciplinárne konanie podľa predpisov účinných v čase, keď sa začalo, a to 

za podmienky, že nie je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom.  

5. Všetky zmeny a dodatky tohto Rokovacieho poriadku disciplinárnej komisie UMB musia 

byť schválené Akademickým senátom UMB.  

6. Týmto vnútorným predpisom sa ruší Rokovací poriadok disciplinárnej komisie UMB 

schválený Akademickým senátom UMB dňa 10. 12. 2007.  

7. Tento Rokovací poriadok disciplinárnej komisie UMB pre študentov bol schválený 

Akademickým senátom UMB dňa 19. marca 2018.  

8. Rokovací poriadok disciplinárnej komisie UMB pre študentov nadobúda platnosť dňom 

jeho schválenia Akademickým senátom UMB a účinnosť 1. mája 2018.  

 

 

 

 

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

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

 predseda AS UMB                                                        rektor UMB 

 

 

 

                                                 
1 § 33 ods. 2 písm. d) a písm. e) zákona o vysokých školách 


