Disciplinárny poriadok pre študentov
Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Článok 1
Základné ustanovenie
Disciplinárny poriadok pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ďalej len „VŠVU“)
je podľa § 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 len „zákon“) vnútorným predpisom VŠVU
v Bratislave a je platný pre študentov zapísaných na štúdium na študijných programoch na VŠVU.
Článok 2
Práva a povinnosti študentov
1.

Študenti majú právo na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vyučovacom procese, na
informácie o nebezpečenstvách vyplývajúcich z vyučovacieho procesu a o opatreniach na ochranu
pred ich účinkami. Študenti sú povinní pri teoretickom i praktickom vyučovaní a pri výchove mimo
vyučovania dbať o svoju bezpečnosť a zdravie a bezpečnosť a zdravie osôb, ktorých sa ich činnosť
týka.

2.

Študent VŠVU zodpovedá VŠVU za škodu, ktorú spôsobil VŠVU pri teoretickom vyučovaní alebo
praktickom vyučovaní a pri výchove mimo vyučovania, alebo v priamej súvislosti s nimi.

3.

Študenti VŠVU sú povinní:
a) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby VŠVU, riadne hospodáriť
s prostriedkami zverenými im VŠVU, ochraňovať majetok VŠVU pred poškodením, stratou,
zničením a zneužitím, hlásiť bezodkladne svojmu vedúcemu pedagogického pracoviska
poškodenie, zničenie alebo stratu majetku VŠVU,
b) upozorniť svojho vedúceho pedagogického pracoviska na škodu hroziacu zdraviu alebo majetku
VŠVU,
c) nezdržiavať sa bez povolenia VŠVU v objektoch VŠVU mimo vymedzeného času,
d) nepoužívať zariadenia VŠVU, zverené predmety a priestory VŠVU na súkromné účely,
e) udržiavať v poriadku učebne a priestory VŠVU,
f) poznať a dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisy o požiarnej
ochrane a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na ich štúdium,
g) rešpektovať zákaz fajčenia v priestoroch VŠVU,
h) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom na VŠVU podľa zákona výlučne a priamo VŠVU
a pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce pre ich určenie,
i) oznámiť VŠVU adresu určenú na doručovanie písomností,
j) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora alebo ním povereného zamestnanca VŠVU na
prerokovanie otázok týkajúcich sa priebehu alebo skončenia jeho štúdia, alebo súvisiacich s jeho
právami a povinnosťami.

Článok 3
Disciplinárny priestupok
1.

Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných predpisov
VŠVU alebo jej súčastí, alebo verejného poriadku, ako aj porušenie povinností uvedených v článku 2
bode 3 a konanie podľa článku 3 bodu 2 tohto poriadku.

2.

Za zvlášť hrubé porušenie disciplíny, v zmysle ktorého je možné začať disciplinárne konanie
okamžite sa považuje:
a) vstup študentov do objektov VŠVU pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok,
donášanie alkoholu, omamných a psychotropných látok do objektov VŠVU,
b) krádež, pomoc pri rozkrádaní majetku VŠVU a majetku osôb nachádzajúcich sa v objektoch
VŠVU,
c) fyzické alebo iné (ústne, písomné a pod.) napadnutie študentov alebo iných osôb nachádzajúcich
sa v objektoch VŠVU,
d) zámerné skresľovanie a falšovanie potvrdení o práceneschopnosti alebo iných úradných
potvrdení a listín.

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.

Za disciplinárny priestupok sa nepovažuje nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného
programu a zo Študijného poriadku VŠVU. Rektor vylúči študenta zo štúdia pre nesplnenie
požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo Študijného poriadku VŠVU a toto
rozhodnutie o vylúčení zo štúdia doručí študentovi do vlastných rúk osobne alebo poštou na adresu
posledného známeho miesta trvalého bydliska študenta. Rozhodnutie rektora o vylúčení zo štúdia
za nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo Študijného poriadku VŠVU,
je konečné, nie je možné sa proti nemu odvolať a toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom
jeho doručenia študentovi.

5.

Poznatok o tom, že prišlo k disciplinárnemu priestupku zo strany študenta, je povinný oznámiť
písomne rektorovi každý zamestnanec a študent VŠVU.
Článok 4
Disciplinárna komisia VŠVU

1.

Disciplinárny priestupok študenta sa prerokúva na Disciplinárnej komisii VŠVU (ďalej len
„disciplinárna komisia“).

2.

Členov disciplinárnej komisie a jej predsedu vymenúva z členov akademickej obce VŠVU po
schválení Akademickým senátom VŠVU rektor VŠVU. Polovicu členov disciplinárnej komisie tvoria
študenti VŠVU.

3.

Činnosť disciplinárnej komisie sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie.
Článok 5
Konanie o disciplinárnom priestupku

1.

Konanie o disciplinárnom priestupku pred disciplinárnou komisiou je ústne a prebieha za
prítomnosti študenta, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku. Ak sa študent nedostaví bez
riadneho ospravedlnenia, možno konať aj bez jeho prítomnosti.
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2.

Úlohou disciplinárnej komisie je zistiť skutkový stav veci, umožniť študentovi, aby sa k nemu vyjadril
a navrhnúť rektorovi VŠVU druh disciplinárneho opatrenia, ktoré sa má študentovi za disciplinárny
priestupok uložiť.

3.

Disciplinárne konanie má spĺňať predovšetkým výchovné účinky a nesmie znižovať ľudskú
dôstojnosť študenta.
Článok 6
Ukladanie disciplinárnych opatrení

1.

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.

2.

Disciplinárne opatrenia podľa bodu 1 ukladá rektor VŠVU na návrh disciplinárnej komisie. Rektor
nemôže uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie než navrhla disciplinárna komisia.

3.

Pri rozhodovaní o tom, aké disciplinárne opatrenie sa má študentovi uložiť, sa prihliada na
závažnosť porušenia povinností, na okolnosti, za ktorých k ich porušeniu prišlo a na doterajšie
správanie sa študenta.

4.

Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné, musí obsahovať odôvodnenie
a poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie.

5.

Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť študentovi doručené do vlastných rúk.

6.

Uloženie disciplinárneho opatrenia podľa bodu 1 tohto článku nezbavuje študenta prípadnej
povinnosti nahradiť škodu, ktorú svojím konaním spôsobil.
Článok 7
Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia

1.

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia môže podať študent
rektorovi VŠVU do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia.

2.

Rektor môže sám žiadosti vyhovieť a rozhodnutie zmierniť alebo zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie,
postúpi ju Akademickému senátu VŠVU (ďalej len „AS VŠVU“). AS VŠVU rozhodnutie rektora
preskúma a ak je v rozpore so zákonom, vnútorným predpisom VŠVU alebo jej súčastí, rozhodnutie
zmení alebo zruší, inak žiadosť zamietne a rozhodnutie potvrdí. Rektor, resp. AS VŠVU musí vydať
rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o uložení
disciplinárneho opatrenia.

3.

Rozhodnutie rektora, resp. AS VŠVU o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho
opatrenia je konečné a nie je preskúmateľné žiadnym iným orgánom.
Článok 8
Záverečné ustanovenie

1.

Tento disciplinárny poriadok pre študentov schválil AS VŠVU dňa 23. apríla 2013.
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2.

Tento disciplinárny poriadok nadobúda účinnosť dňom 01. mája 2013.

3.

Dňom účinnosti tohto disciplinárneho poriadku pre študentov stráca platnosť a účinnosť
Disciplinárny poriadok pre študentov VŠVU schválený AS VŠVU dňa 09. 11. 2006 v znení Dodatku
č. 1 zo dňa 21. 11. 2007.

V Bratislave dňa 23. apríla 2013

doc. Ing. Štefan Klein, akad. soch.
predseda AS VŠVU

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
rektor VŠVU
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