FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ
AU V BANSKEJ BYSTRICI

DISCIPLINÁRNY PORIADOK

Banská Bystrica, február 2003

Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Disciplinárny poriadok Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej
Bystrici sa vydáva v zmysle zákona o vysokých školách č. 131/2002 § 33 odst. 3
písm. d/ .
2. Disciplinárny poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť štatútu Fakulty dramatických umení
v Banskej Bystrici.
Čl. 2
Disciplinárny priestupok
1. Disciplinárnym priestupkom je zavinené porušenie povinností stanovených právnymi
predpismi alebo vnútornými predpismi Akadémie umení v Banskej Bystrici a Fakulty
dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici alebo narušenie verejného
poriadku.
Čl. 3
Rokovanie o priestupku
1. Disciplinárny priestupok študenta/študentky rieši disciplinárna komisia Fakulty
dramatických umení AU (ďalej len fakulta).Členov disciplinárnej komisie fakulty a jej
predsedu vymenúva dekan so súhlasom Akademického senátu fakulty podľa § 31
zákona o vysokých školách odst. 2/ .
2. Disciplinárna komisia fakulty je päťčlenná, z čoho sú 3 zástupcovia pedagogickej časti
akademickej obce Fakulty dramatických umení AU a 2 zástupcovia študentskej časti
akademickej obce FDU AU
3. Za disciplinárny priestupok podľa § 72 odst. 2) zákona o vysokých školách možno
uložiť 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

Ak samotné prerokúvanie disciplinárneho priestupku postačuje k náprave
študenta/študentky, je možné upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia.

Čl. 4
Rozhodovanie o disciplinárnom priestupku
1. O udelení niektorej zo sankcií uvedenej v čl. 3 odst.3 Disciplinárneho poriadku FDU
AU rozhoduje komisia hlasovaním.
2. Rozhodnutie o uložení sankcie podľa čl.3 odst.5 musí byť vyhotovené písomne a musí
obsahovať zdôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie
rozhodnutia. Rozhodnutie musí byť študentovi/študentke doručené do vlastných rúk.
3. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia podáva študent/študentka v lehote do 8 dní od
doručenia rozhodnutia dekanovi fakulty. Dekan môže žiadosti vyhovieť a rozhodnutie
zmeniť alebo zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie postúpi ju rektorovi podľa §72 odst.6
zákona o vysokých školách.
4. Dekan nemôže uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie ako navrhla disciplinárna
komisia.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Tento disciplinárny poriadok bol schválený podľa § 27 odst.1 písm.a) zákona
o vysokých školách Akademickým senátom Fakulty dramatických umení AU
v Banskej Bystrici dňa 29. apríla 2003
2. Disciplinárny poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia .

––––––––––––––––––––––––––prof. Ing. Ivan Stadtrucker, CSc.
dekan FDU AU

––––––––––––––––––––––––––––––
mim.prof. PhDr. Marián Mikola, CSc.
predseda AS FDU AU

FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ
AU V BANSKEJ BYSTRICI

ROKOVACÍ PORIADOK
DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE

Banská Bystrica, február 2003

Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Disciplinárna komisia sa vo svojej činnosti riadi Disciplinárnym poriadkom
Fakulty dramatických umení AU
2. Rokovací poriadok disciplinárnej komisie je vydaný v súlade so zákonom
o vysokých školách č. 131/2002 Z.z.§ 33 odst. 3 písm.e/

Čl. 2
Rokovanie o disciplinárnom priestupku
1. Disciplinárne konanie začína na návrh dekana a prebieha podľa § 72 zákona
131/2002. Konanie je ústne, za prítomnosti študenta. V neprítomnosti študenta je
možné konať len v prípade, že sa študent bez ospravedlnenia nedostaví napriek tomu,
že bol riadne, najmenej 14 dní vopred predvolaním do vlastných rúk pozvaný/á.
2. Komisia je povinná preveriť všetky náležitosti a podstatné skutočnosti, ktoré sú
uvedené v návrhu na disciplinárne konanie. V prípade, že návrh na disciplinárne
konanie nie je dostatočne doložený alebo jasný, vráti predseda disciplinárnej komisie
návrh na doplnenie.
3. Rokovanie komisie zvoláva predseda disciplinárnej komisie najneskôr do 14 dní od
prijatia podnetu dekana FDU AU.

Čl. 3
Návrh na uloženie disciplinárneho opatrenia

1. O návrhu na udelenie niektorej zo sankcií uvedenej v čl. 3 odst.3 Disciplinárneho
poriadku FDU AU rozhoduje komisia hlasovaním. Návrh je prijatý, ak získa väčšinu
všetkých hlasov komisie.
2. Komisia je uznášania schopná, ak je na disciplinárnom konaní prítomná nadpolovičná
väčšina členov komisie, pričom sa konania musí zúčastniť minimálne 1 člen komisie-zástupca študentskej časti akademickej obce.
3. Návrh dekanovi na vydanie rozhodnutia o uložení sankcie musí byť vyhotovený
písomne a musí obsahovať zdôvodnenie.
4. Písomný návrh komisie na vydanie rozhodnutia musí byť doručený dekanovi FDU AU
najneskôr do 7 dní od zasadnutia komisie.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Rokovací poriadok disciplinárnej komisie nadobúda platnosť a účinnosť dňom
schválenia v Akademickom senáte Fakulty dramatických umení AU.
2. Akademický senát FDU AU prerokoval a schválil rokovací poriadok Disciplinárnej
komisie dňa 29. apríla 2003

––––––––––––––––––––––––––prof. Ing. Ivan Stadtrucker, CSc.
dekan FDU AU

––––––––––––––––––––––––––––––
mim.prof. PhDr. Marián Mikola, CSc.
predseda AS FDU AU

