
ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE UNIVERZITY KOMENSKÉHO V 
BRATISLAVE, PRÁVNICKEJ FAKULTY, PRE ŠTUDENTOV 

(ďalej len „Disciplinárna komisia“ alebo „DK“) 

ZO DŇA 26.02.2021 

 

Konanie č. XIV/2019-2022/....... 

 

Čas a miesto konania zasadnutia Disciplinárnej komisie: o 13:00 hod. prostredníctvom 

aplikácie MS Teams so zabezpečením prenosu zvuku a obrazu zo zasadnutia Disciplinárnej 

komisie (s odkazom na ust. § 108 ods. 10 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

 

Prítomní: 

 

Členovia Disciplinárnej komisie: 

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. (predseda Disciplinárnej komisie) 

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

Bc. Erik Tóth 

Jakub Kmeť 

 

Pozvaný študent: 

- 

 

Zapisovatelia: Mgr. Adam Máčaj, JUDr. Stanislav Mihálik, PhD. 

 

Program: 

      

1. Otvorenie 

2. Prejednanie disciplinárneho priestupku predvolaného študenta  

3. Rozhodnutie o zastavení disciplinárneho konania 

4. Záver 

 



K bodu 1/  

  

Predseda Disciplinárnej komisie privítal prítomných členov Disciplinárnej komisie 

a ďalších prítomných a skonštatoval, že Disciplinárna komisia je uznášaniaschopná. 

 

K bodu 2/ 

 

Zasadnutia Disciplinárnej komisie prostredníctvom aplikácie MS Teams dňa 

26.02.2021 sa zúčastnili členovia Disciplinárnej komisie podľa priloženej prezenčnej listiny. 

Všetci členovia Disciplinárnej komisie boli oboznámení s podkladovými materiálmi 

prejednávaného disciplinárneho priestupku. 

Predseda Disciplinárnej komisie oboznámil prítomných s návrhom dekana Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „PraF UK“) z 05.03.2020 (na základe 

kontroly študijnej dokumentácie študenta v evidencii školného a poplatkov v systéme AIS2) na 

začatie disciplinárneho konania voči XY. 

Predseda DK prítomných informoval, že študent XY medzičasom počas priebehu 

disciplinárneho konania ku dňu 02.11.2020 zanechal štúdium (nedostavil sa na zápis), a teda už 

nie je študentom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Následne navrhol 

vo vzťahu k predmetnému disciplinárnemu konaniu jeho zastavenie, z dôvodu, že ten, kto mal 

disciplinárny priestupok spáchať, prestal byť študentom. 

Disciplinárna komisia sa poradila bez prítomnosti ďalších osôb. 

 

K bodu 3/  

 

Predseda DK v súvislosti s priebehom disciplinárneho konania a zistenými okolnosťami 

navrhol rozhodnúť o zastavení disciplinárneho konania podľa čl. 7 ods. 1 Disciplinárneho 

poriadku (Vnútorný predpis č. 13/2018 schválený Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre 

študentov) (ďalej len „Disciplinárny poriadok UK“), v spojení s čl. 6 ods. 1 písm. d) 

Rokovacieho poriadku disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre 

študentov (Vnútorný predpis č. 14/2018 schválený Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Univerzity Komenského 

v Bratislave pre študentov) (ďalej len „Rokovací poriadok UK“). 

 



 

Uznesenie č. 1 

Hlasovaním Disciplinárna komisia jednomyseľne rozhodla: 

I. Disciplinárna komisia zastavuje disciplinárne konanie vedené voči XY 

(konanie č. XIV/2019-2022/.....) podľa čl. 7 ods. 1 Disciplinárneho poriadku 

(Vnútorný predpis č. 13/2018 schválený Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského 

v Bratislave pre študentov), v spojení s čl. 6 ods. 1 písm. d) Rokovacieho 

poriadku disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre 

študentov (Vnútorný predpis č. 14/2018 schválený Akademickým senátom 

Univerzity Komenského v Bratislave Rokovací poriadok disciplinárnej 

komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov), nakoľko ten, 

kto mal disciplinárny priestupok spáchať, prestal byť študentom.  

 

Predseda DK týmto považoval predmetné disciplinárne konanie za ukončené. 

 

K bodu 4/  

               

Predseda Disciplinárnej komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí 

Disciplinárnej komisie. 

 

Zasadnutie bolo skončené o 13:15 hod. 

 

V Bratislave dňa 01.03.2021 

 

 

 __________________________ 

 doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.                                    

 predseda Disciplinárnej komisie PraF UK  

  

  
 
Zapísali: 
Mgr. Adam Máčaj, JUDr. Stanislav Mihálik, PhD. 
 



 
Predseda Disciplinárnej komisie: 
doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 
 
 
Členovia Disciplinárnej komisie: 
JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 
Bc. Erik Tóth 
Jakub Kmeť 


