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DISCIPLINÁRNY PORIADOK 

Vysokej školy manažmentu v Trenčíne 

 

Zodpovednosť za rozhodovanie o opatreniach v prípade porušenia disciplíny študentami 

spočíva na disciplinárnej komisii (DK). Proces vedúci k týmto opatreniam je oddelený od 

prípadov porušenia akademickej etiky, ktoré sú uvedené v katalógu VŠM. DK je tiež 

zodpovedná za zvolanie zasadnutia podľa potreby, za upovedomenie študentov a všetkých 

zúčastnených, za vedenie dôverných záznamov a správ o prípadoch, za včasné vyriešenie 

disciplinárnych prípadov až do samého záveru a za skartovanie neaktuálnych záznamov o 

jednotlivých prípadoch. 

 

Pravidlá správania sa študentov 

 

Študenti, ktorí boli prijatí na štúdium na Vysokej škole manažmentu berú na seba 

zodpovednosť správať sa spôsobom zodpovedajúcemu inštitúcii vyššieho vzdelávania ako i 

rešpektovať zákony Slovenskej republiky. Činy, ktoré zakladajú dôvody pre disciplinárne 

konanie zahŕňajú, nie sú však obmedzené, na nasledujúce: 

 

• Krádež alebo poškodenie majetku školy, iného študenta, vyučujúceho alebo návštevníka 

školy. 

• Slovné alebo fyzické napadnutie študenta, vyučujúceho alebo zamestnanca školy. 

• Narušovanie procesu vyučovania v triede alebo inej činnosti v triede. 

• Sfalšovanie, pozmenenie alebo zneužitie dokumentov, záznamov školy alebo ich identity. 

• Nepovolený vstup do školských zariadení alebo ich obsadenie, prípadne bránenie príchodu a 

odchodu z týchto priestorov. 

• Nepovolené používanie materiálov alebo zariadenia školy. 

• Používanie, vlastníctvo alebo šírenie alkoholu, drog a iných návykových látok na pôde 

školy. 

• Neuposlúchnutie pokynov zamestnancov alebo vedenia školy, ktorí konajú v rámci svojich 

povinností. Študenti sú povinní preukázať svoju totožnosť na požiadanie ktoréhokoľvek 

predstaviteľa školy. 

• Vlastníctvo alebo používanie strelných zbraní, výbušnín, nebezpečných chemikálií alebo 

iných látok ohrozujúcich zdravie a život členov akademickej obce a zamestnancov školy. 

• Fajčenie je zakázané vo všetkých priestoroch školy a pri vchode do budovy školy. Fajčenie 

je povolené výlučne na miestach  na to určených,  kde sú umiestnené popolníky, t.j. 

minimálne 10 metrov na každú stranu od vchodových dverí. Je zakázané odhadzovanie 

nedopaľkov cigariet na zem. Porušenie tohto zákazu v zmysle zákona č. 377/2004 Z.z. 

o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov (§ 7 ods. 1 písm. d) a v zmysle 

disciplinárneho poriadku školy sa považuje za jeho porušenie so všetkými dôsledkami. 

 

Pravidlá správania sa v priestoroch školy 

 

• Študent je povinný na akademickej pôde školy preukázať sa pri vyzvaní oprávnenou  



 2 

osobou preukazom študenta. 

• Informácie, ktoré sa rozdávajú študentom prostredníctvom letákov a pod., prípadne sa 

oznamujú na nástenkách, musia byť predtým schválené vedením školy prostredníctvom 

sekretariátu. 

• Deti študentov a zamestnancov školy nemožno nechávať bez dozoru a ich prítomnosť v 

triedach a laboratóriách je zakázaná. 

• Od študentov sa vyžaduje v priestoroch školy vhodné oblečenie. 

 

Disciplinárna komisia 

 

Členov disciplinárnej komisie a jej predsedu vymenúva z členov jej akademickej obce po 

schválení akademickým senátom rektor. Polovicu členov tejto komisie tvoria študenti. 

Činnosť disciplinárnej komisie sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie.  

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

má jeden hlas. Výbor si zvolí predsedu a schváli rokovací poriadok. 

 

Postup po zistení porušenia disciplinárneho poriadku 

 

Oznámenie o porušení disciplíny sa musí doručiť na študijné oddelenie písomne, najneskôr do 

jedného týždňa po udalosti a môže ho podať ktorýkoľvek člen akademickej obce, alebo 

ktorýkoľvek zamestnanec školy. Študent, obvinený z porušenia disciplíny, bude s obvinením 

písomne oboznámený a vyzvaný, aby predstúpil pred DK v stanovenom termíne. Študent má 

možnosť komisii uviesť fakty na svoju obhajobu alebo vysvetliť svoje správanie. DK prijme 

príslušné disciplinárne opatrenie. Študent bude o rozhodnutí DK a prípadnom disciplinárnom 

opatrení informovaný písomne. Študent môže akceptovať rozhodnutie DK alebo sa odvolať k 

rektorovi školy.  

 

Sankcie 

 

  Pokarhanie: Oficiálne oznámenie, že správanie sa študenta nie je v súlade s 

vysokoškolskými normami. Pokarhanie sa považuje za varovanie, že ďalšie prípady porušenia 

disciplíny môžu mať za následok ďalšie disciplinárne opatrenie, vrátane jeho vylúčenia zo 

štúdia. 

 

  Podmienečné vylúčenie: Obmedzenie alebo vylúčenie študenta alebo skupiny 

študentov z činností školy podľa rozhodnutia komisie. Disciplinárnu podmienku možno 

uvaliť na obdobie do dvoch rokov a ďalšie akékoľvek porušenie disciplíny počas obdobia 

podmienky môže mať za následok ďalšie disciplinárne opatrenie. 

 

  Náhrada: Náhrada za poškodenie alebo zneužitie majetku vhodnou formou 

kompenzácie. 

 

  Dočasné vylúčenie: Vylúčenie z výučby na čas stanovený v oznámení študentovi 

komisiou. 

 

  Vylúčenie: Ukončenie štatútu študenta na dobu neurčitú. Toto opatrenie, ako i možné 

následné znovuprijatie, vyžaduje schválenie rektorom Vysokej školy manažmentu. 

 

Okamžité dočasné vylúčenie 
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Na ochranu študentov, učiteľov a zamestnancov školy pred bezprostrednou možnosťou 

výtržností, porušenia disciplíny alebo ohrozenia, rektor a predseda Správnej rady, alebo nimi 

poverené osoby môžu takéhoto študenta okamžite dočasne vylúčiť. Študent musí opustiť 

priestory školy a všetky jeho študentské práva sú pozastavené. Do 24 hodín po incidente musí 

študent vysvetliť, prečo by sa nemalo v okamžitom dočasnom vylúčení pokračovať až do 

zasadnutia Disciplinárnej komisie. 

 


