
 

 

Vedenie 
11. 01. 2021 
 
 

Návrh Dodatku číslo 1 
k vnútornému predpisu číslo 7/2013 
Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
pre študentov 
 
 
Predkladá: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

prorektorka  
 

Vypracoval: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 
prorektorka  
Mgr. Marianna Michelková 
vedúca ÚVaSŠ 

 
 
Zdôvodnenie: V zmysle čl. 6 bod 7 vnútornému predpisu číslo 7/2013 Rokovací 

poriadok Disciplinárnej komisie Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave pre študentov. Na návrh fakúlt STU je potrebnú upraviť 
konanie Disciplinárnej komisie STU alebo disciplinárnej komisie fakulty 
STU prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami 
informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti 
vrátane tajného hlasovania. 

 
 
Návrh uznesenia: Vedenie STU schvaľuje materiál: Návrh Dodatku číslo 1 k vnútornému 

predpisu číslo 7/2013 Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre študentov 
a) bez pripomienok 
b) s pripomienkami  
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1. zasadnutie V STU, 11. 01. 2021 
Návrh Dodatku číslo 1 k vnútornému predpisu číslo 7/2013 

Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre študentov 
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

Vnútorný predpis 
 
Číslo: x/2021  
 
Dodatok číslo 1 
k vnútornému predpisu číslo 7/2013 
Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
pre študentov 
 
 
Dátum: dd. 02. 2021 
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1. zasadnutie V STU, 11. 01. 2021 
Návrh Dodatku číslo 1 k vnútornému predpisu číslo 7/2013 

Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre študentov 
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5,  Bratislava  
 

V Bratislave dd. 02. 2021 
Číslo: x/2021 

 
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej tiež „STU“) v súlade 
s § 9 ods. 1 písm. b) v spojení s § 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon“) a v súlade s článkom 6 bod 7 vnútorného predpisu Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave číslo 7/2013 zo dňa 25. 06. 2013 „Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre študentov“ schválil na svojom zasadnutí dňa 
dd. februára 2021 nasledovný vnútorný predpis STU: 

 
 

Dodatok číslo 1 
k vnútornému predpisu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

číslo 7/2013 zo dňa 25. 06. 2013 
ROKOVACÍ PORIADOK DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE 

SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE PRE ŠTUDENTOV  
 

Článok 1 
 

Vnútorný predpis Slovenskej technickej univerzity v Bratislave číslo 7/2013 zo dňa 
25. 06. 2013 Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave pre študentov sa mení a dopĺňa takto:  

1. Slovo „čl.“ sa v celom texte vnútorného predpisu nahrádza slovom „článok“ v 
príslušnom tvare. 

2. V článku 1 bod 5 sa slová „Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie STU“ 
nahrádzajú slovami „Rokovacieho poriadku STU“. 

3. V článku 1 bod 6 sa slová „Disciplinárneho poriadku STU vnútorný predpis č. 6/2013“ 
nahrádzajú slovami „vnútorného predpisu č. 6/2013 Disciplinárny poriadok STU 
pre študentov“. 

4. V článku 1 bod 7 sa za slovo „Tam“ vkladá čiarka. 

5. V článku 2 bod 5 sa za slová „pred termínom zasadnutia Disciplinárnej komisie“ vkladá 
slovo „STU“. 

6. Článok 2 sa dopĺňa bodom 9, ktorý znie: 
„(9) Zasadnutie Disciplinárnej komisie STU možno uskutočniť aj prostredníctvom 
videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie 
bez fyzickej prítomnosti vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky 
umožňujú; ustanovenie bodu 8 tohto článku tým nie je dotknuté.“. 

7. V článku 4 bod 1 druhej vete sa za slová „Disciplinárnej komisie“ vkladá slovo „STU“.  

8. V článku 6 sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie: 
„(8) Rektor sa splnomocňuje, aby po zmene a doplnení tohto Rokovacieho poriadku 
STU podľa bodu 7 tohto článku vydal jeho úplné znenie.“. 
Doterajšie body 8 až 10 sa označujú ako body 9 až 11. 



 

4 

1. zasadnutie V STU, 11. 01. 2021 
Návrh Dodatku číslo 1 k vnútornému predpisu číslo 7/2013 

Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre študentov 
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

9. V článku 6 bod 10 na začiatku vety sa vypúšťa slovo „Tento“.  

10. V článku 6 bod 11 sa za slová „Rokovací poriadok“ vkladajú slová „Disciplinárnej 
komisie“.  

Článok 2 
 

1. Dodatok číslo 1 k vnútornému predpisu STU číslo 7/2013 zo dňa 25. 06. 2013 Rokovací 
poriadok Disciplinárnej komisie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
pre študentov bol schválený Akademickým senátom STU dňa dd. februára 2021. 

2. Dodatok číslo 1 k vnútornému predpisu STU číslo 7/2013 zo dňa 25. 06. 2013 Rokovací 
poriadok Disciplinárnej komisie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
pre študentov nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom STU 
a účinnosť nadobudne dňom 1. marec 2021. 

 
 
 

..................................................... ........................................................... 
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

predseda AS STU rektor STU 
 


