
 
 

 

ROKOVACÍ  PORIADOK DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE 

Vysokej školy manažmentu 
 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Vysoká škola manažmentu vydáva v súlade s §48 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších 

predpisov tento Rokovací poriadok disciplinárnej komisie. 

 

Čl. 2 

Poslanie disciplinárnej komisie 

 

1. Disciplinárna komisia Vysokej školy manažmentu prerokúva disciplinárne 

priestupky študentov zapísaných na študijné programy Vysokej školy manažmentu. 

 

2. Komisia postupuje v súlade s vnútorným predpisom „Disciplinárny poriadok Vysokej školy 

manažmentu“. 

 

Čl. 3 

Disciplinárna komisia 

 

1. Členov disciplinárnej komisie a jej predsedu vymenúva z členov jej akademickej obce 

rektorka. Polovicu členov tejto komisie tvoria študenti. Činnosť disciplinárnej komisie sa riadi 

rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie. 

2. Komisia je uznášaniaschopná za účasti nadpolovičného počtu jej členov. Každý člen komisie 

má jeden hlas.  

3. Funkčné obdobie členov komisie disciplinárnej komisie z radov učiteľov je štvorročné, z 

radov študentov je dvojročné. 

 

Čl. 4 

Pravidlá  rokovania 

 

1. Povinnosť a právo predložiť návrh na disciplinárne konanie majú všetci učitelia, 

zamestnanci a študenti, ktorí zistili závažný priestupok v zmysle čl. 3 disciplinárneho 

poriadku . Oznámenie o porušení disciplíny sa musí doručiť na študijné oddelenie písomne, 

najneskôr do jedného týždňa po zistenej udalosti. 

 

2. Predseda komisie je povinný zvolať zasadnutie komisie do 14 dní od prijatia návrhu na 

disciplinárne konanie. 



3. Študent, obvinený z porušenia disciplíny, bude s obvinením písomne oboznámený a vyzvaný, 

aby predstúpil pred DK v stanovenom termíne. Ak sa študent nedostaví bez riadneho 

ospravedlnenia na DK, možno konať aj bez jeho prítomnosti. Študent má možnosť komisii 

uviesť fakty na svoju obhajobu alebo vysvetliť svoje správanie. DK prijme príslušnú sankciu. 

Študent bude o rozhodnutí DK a prípadnej sankcii informovaný písomne. 

4. Študent môže akceptovať rozhodnutie DK alebo sa odvolať k rektorke školy.  

5. O návrhu na uznesenie disciplinárnej komisie na uloženie sankcie DK rozhoduje verejným 

hlasovaním bez prítomnosti študenta. V prípade rovnosti hlasov za a proti návrhu na uloženie 

sankcie rozhoduje hlas predsedu komisie. 

 

6. Sankciu možno uložiť študentovi do jedného roka odo dňa spáchania disciplinárneho 

priestupku. . 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Tento Rokovací poriadok disciplinárnej komisie bol po kladnom vyjadrení Akademického 

senátu dňa 7.6.2022 schválený Správnou radou VŠM dňa 14.6.2022, čím nadobúda platnosť a 

účinnosť. 

 

 

   Dr.h.c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. 

 rektorka1  

 

 

 

1Rokovací poriadok disciplinárnej komisie v tlačenej forme je prístupný na sekretariáte 

rektorátu. 

 

 

 

 

 

 

 


