
ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE UNIVERZITY KOMENSKÉHO V 

BRATISLAVE, PRÁVNICKEJ FAKULTY, PRE ŠTUDENTOV 

(ďalej len „Disciplinárna komisia“) 

ZO DŇA 8.7.2020 

 

Konanie č. XXXIX/2019-2022 
 

Čas a miesto konania zasadnutia Disciplinárnej komisie: o 9:30 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)  

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská PhD. 

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

JUDr. Filip Vincent 

Bc. Erik Tóth 

Jakub Kmeť 

 

Zapisovatelia: 

JUDr. Stanislav Mihálik, Mgr. Adam Máčaj 

 

Ďalšie osoby: 

Mgr. Helga Kovačičová 

 

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 dňa 8.7.2020 sa zúčastnili členovia Disciplinárnej 

komisie uvedení v záhlaví zápisnice. Všetci členovia Disciplinárnej komisie boli oboznámení 

s podkladovými materiálmi prejednávaného disciplinárneho priestupku. 

X. Y. (ďalej aj „študent“ alebo „menovaný“) – študent 3. ročníka bakalárskeho 

študijného programu právo v dennej forme sa zasadnutia Disciplinárnej komisie nezúčastnil, 

hoci bol s termínom konania vopred oboznámený. 

Predseda Disciplinárnej komisie oboznámil prítomných s návrhom dekana Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „PraF UK“) z 16.6.2020 na začatie 

disciplinárneho konania voči X. Y. na základe podnetu A. zo dňa 15.6.2020, zároveň uviedol, 

že predvolanie na zasadnutie Disciplinárnej komisie bolo menovanému doručené 16.6.2020. 

Menovaný sa mal disciplinárneho priestupku dopustiť tým, že odovzdal bakalársku prácu s 

názvom „Legitimita a legalita vyhlásenia Slovenského štátu“, ktorá obsahuje časti zhodné s 

prácou inej osoby a teda vydával prácu inej osoby za svoju vlastnú. Študent mal k dispozícii 

posudky od školiteľa a oponenta, ktoré boli kladné a rovnako aj z protokolu originality, 

vygenerovaného cez univerzitný systém AIS2 nič nenasvedčovalo tomu, že by malo ísť o 

problematickú prácu (zhoda bola týmto systémom určená síce vyššia, ale stále akceptovateľná 

– 17,20 %). Počas obhajob záverečných prác dňa 15.6.2020, po vyhlásení výsledkov (študent 

dostal známku B) bolo pri tlači materiálov k obhajobe zistené, že systém Theses študentovi vo 

svojom protokole originality ukazuje zhodu vo výške 51 %. Po letmom preverení bolo zrejmé, 

že text záverečnej práce sa v mnohých pasážach zhoduje s textom práce obhájenej na 

Masarykovej univerzite v Brne na podobnú tému, ale aj s inými prácami. U týchto textov sa tak 

nachádza doslovná zhoda, nie však odkaz na tieto práce. Týmto malo dôjsť k porušeniu čl. 3 

ods. 4 vnútorného predpisu UK č. 12/2013 v znení vnútorného predpisu č. 7/2018 Smernica 

rektora Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 

Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach 



záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní 

a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 

(ďalej len „Vnútorný predpis 7/2018“). 

Uvedeným konaním sa mal menovaný dopustiť disciplinárneho priestupku podľa čl. 3 ods. 6 

písm. l) Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov 

(Vnútorný predpis č. 13/2018) (ďalej aj len „Disciplinárny poriadok“) – konanie študenta 

napĺňa skutkovú podstatu disciplinárneho priestupku – vydávanie cudzej práce za vlastnú, 

použitie cudzej práce alebo jej časti vo vlastnej práci bez príslušného odkazu na pôvodné dielo 

alebo doslovné použitie časti cudzej práce bez citovania pôvodného autora. 

Dekan PraF UK navrhol v rámci návrhu na začatie disciplinárneho konania ako dôkaz 

preskúmanie diplomovej práce študenta a jej zhody s dokumentmi resp. ich výňatkami 

uvedenými v protokoloch originality ku záverečnej práci študenta. 

Nakoľko sa  študent na zasadnutie Disciplinárnej komisie nedostavil, predseda 

Disciplinárnej komisie oboznámil prítomných so stanoviskom B. ku originalite záverečnej 

práce študenta, ktoré vypracoval dňa 2.7.2020. Podľa uvedeného stanoviska a protokolu 

originality zo systému Theses študent pri vypracovaní záverečnej práce použil bez adekvátneho 

uvedenia zdroja stanovenou citačnou normou nasledovné diela: 

• bakalárska práca C. na tému Slovensko-nemecké vzťahy v rokoch 1940- 1944, 

Masarykova Univerzita v Brne, Fakulta sociálnych štúdií, Katedra medzinárodných 

vzťahov a európskych štúdií, 2018; 

• bakalárska práca D. na tému Legalita a legitimita Slovenského štátu, Právnická 

fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2016; 

• bakalárska práca E. na tému Slovensko-nemecké vzťahy v rokoch 1939-1940, 

Masarykova Univerzita v Brne, Fakulta sociálnych štúdií, Katedra medzinárodných 

vzťahov a európskych štúdií, 2015; 

• vedecká štúdia F. na tému K otázke štátnosti Slovenského štátu/Slovenskej 

republiky, publikovanej v Acta Fakulty Filozofické Západočeské Univerzity v Plzni, 

2016, roč. 8, č. 1, s. 75-101. 

• krátky popularizačný článok od G. na tému 14. marec 1939 – vyhlásenie Slovenského 

štátu slovenským snemom, publikovaný na webstránke Ústavu pamäti národa, URL: 

https://www.upn.gov.sk/sk/14-marec-1939-%E2%80%93-vyhlasenie- slovenskeho-

statu-slovenskym-snemom/ 



Podľa stanoviska bola celková miera študentom protiprávne zneužitého textu 

originálnych zdrojov stanovená na mieru približne 30 % celkového textu záverečnej práce 

študenta, pričom pri niektorých textoch táto zhoda tvorila až 10 % celkového textu. Zároveň 

použité formulácie sa takmer doslovne zhodujú s dielami, ktoré neboli citované, odlišujú sa len 

minimálne v niektorých slovách a text je písaný štýlom, z ktorého sú badateľné len mierne 

úpravy pôvodného zdroja (napr. formulácia „Nemecko sústredilo“ nahradená „Nemecko 

koncentrovalo“, formulácia „je však“ nahradená „avšak je“, formulácia „formou politickej 

vlády“ nahradená „formou štátneho zriadenia“ a pod.). Podľa stanoviska a porovnávacej 

tabuľky, ktorá je jeho súčasťou, je miera obsahovej podobnosti, resp. zhody medzi 

porovnávanými pasážami natoľko vysoká, že to prakticky vylučuje prípadné štatistické 

odchýlky či zlyhanie systému Theses.cz. 

Predseda po oboznámení so podkladmi disciplinárneho konania oboznámil členov 

Disciplinárnej komisie aj s tým, že študent dňa 24.6.2020, po začatí disciplinárneho konania, 

zanechal štúdium. 

 

K bodu 3/ 

 

Predseda Disciplinárnej komisie po oboznámení s podkladmi disciplinárneho konania 

a s vykonaným dokazovaním navrhol rozhodnúť o zastavení disciplinárneho konania podľa čl. 

7 ods. 1 Disciplinárneho poriadku, v spojení s čl. 6 ods. 1 písm. d) Rokovacieho poriadku 

disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov (Vnútorný predpis 

č. 14/2018) (ďalej aj len „Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie“). 

 

Uznesenie č. 1 

Hlasovaním sa Disciplinárna komisia jednomyseľne rozhodla: 

I. Disciplinárna komisia zastavuje disciplinárne konanie vedené voči X. Y. č. 

XXXIX/2019-2022 z dôvodu, že ten, kto disciplinárny priestupok spáchal, 

prestal byť študentom. 

 

Predseda Disciplinárnej komisie uviedol, že Disciplinárna komisia sa poradila vo veci 

disciplinárneho priestupku v rozsahu navrhnutom dekanom PraF UK a jednomyseľne rozhodla 

o zastavení disciplinárneho konania v celom rozsahu, nakoľko študent, ktorý sa podľa 

vykonaného dokazovania disciplinárneho priestupku dopustil, v čase jeho prejednávania prestal 

byť študentom. 



 

K bodu 4/  

               

Predseda Disciplinárnej komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí 

Disciplinárnej komisie. 

 

Zasadnutie bolo skončené o 10:00 hod. 

V Bratislave dňa 8.7.2020 

 

 

 __________________________ 

 doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.                                    

 predseda Disciplinárnej komisie PraF UK  

  

  
 
Zapísal: 
Mgr. Adam Máčaj 
 
 
Predseda Disciplinárnej komisie: 
doc. JUDr. Ondrej Blažo, PhD. 
 
 
Členovia Disciplinárnej komisie: 
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská PhD. 
JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 
JUDr. Filip Vincent 
Bc. Erik Tóth 
Jakub Kmeť 


