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Zdôvodnenie: Návrh na vymenovanie nových členov a predsedu Disciplinárnej 

komisie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je podávaný 
v súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v spojení s článkom 7 ods. 2 vnútorného 
predpisu STU č. 6/2013 „Disciplinárny poriadok Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave pre študentov“. 

 
Návrh uznesenia: Akademický senát STU súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 131/2002 

Z. z. schvaľuje „Návrh na vymenovanie členov a predsedu 
Disciplinárnej komisie Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave“  
a) bez pripomienok 
b) s pripomienkami 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20220101.html#paragraf-13
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_vzdelavania/legislativa/nove_predpisy_2013/Disciplinarny_poriadok_STU_od_1-9-2013.pdf
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AS STU, 28. 02. 2022 
Návrh na vymenovanie členov a predsedu Disciplinárnej komisie 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
Dr.h.c. prof.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 

Návrh na vymenovanie 
členov a predsedu Disciplinárnej komisie 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
 
 
Disciplinárnej komisii Slovenskej technickej univerzity v Bratislave skončilo funkčné obdobie 

dňom 14. novembra 2021 (vrátane). V súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v spojení s článkom 7 bod 2 vnútorného predpisu STU č. 6/2013 „Disciplinárny poriadok 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre študentov“ podávam návrh na vymenovanie 

členov a predsedu Disciplinárnej komisie STU, ktorá prerokúva disciplinárne priestupky 

študentov STU, ktorí nie sú zapísaní na žiadnom študijnom programe uskutočňovanom na 

fakulte STU; to znamená študentov, ktorí sú zapísaní na študijných programoch 

uskutočňovaných na Ústave manažmentu STU. 

 
Predseda: 

doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. 

 

Členovia: 

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. 

doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. 

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. 

Vilém Honysz, študent - 2. rok 1. stupňa štúdia 

Kristína Hložková, študentka - 2. rok 1. stupňa štúdia 

Bc. Marek Korčuška, študent - 1. rok 2. stupňa štúdia 

Ing. Barbora Brestovská, študentka - 2. rok 3. stupňa štúdia 

 

Tajomník1:  

Mgr. Marianna Michelková 

                                                        
1
 Podľa článku 7 bod 8 vnútorného predpisu STU č. 6/2013 „Disciplinárny poriadok Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave pre študentov“ „Pre administratívne účely má Disciplinárna komisia STU tajomníka, 
ktorý nie je riadnym členom komisie podľa bodu 2 tohto článku. Tajomníka Disciplinárnej komisie STU 
vymenúva rektor“. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20220101.html#paragraf-13
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_vzdelavania/legislativa/nove_predpisy_2013/Disciplinarny_poriadok_STU_od_1-9-2013.pdf

