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Riaditeľ Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“), Vysokoškolského mesta Ľ. 

Štúra – Mlyny (ďalej len „VM Ľ. Štúra – Mlyny UK“) vydáva v súlade s čl. 11 ods. 1 a čl. 9 

ods. 6 Organizačného poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a v súlade s piatou časťou 

Internátneho poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK tento príkaz:  

 

 

V y m e n ú v a m 

 
 

1. nových členov a predsedu Disciplinárnej komisie VM Ľ. Štúra – Mlyny UK v tomto 

zložení: 

 

a) predseda disciplinárnej komisie – Vojtech Oláh, 

b) členovia disciplinárnej komisie – Samuel Koterba, Jakub Janák. 

 

2. Disciplinárna komisia VM Ľ. Štúra – Mlyny UK je poradným orgánom riaditeľa VM Ľ. 

Štúra – Mlyny UK a má troch členov vrátane predsedu. Táto komisia zasadá podľa 

potreby a je uznášaniaschopná, ak sa na jej rokovaní zúčastnia všetci jej členovia. 

 

3. Do pôsobnosti Disciplinárnej komisie VM Ľ. Štúra – Mlyny UK patria: 

 

a) predvolávanie ubytovaných osôb a ich návštev alebo neubytovaných osôb na ústne 

disciplinárne konanie s cieľom prerokovania disciplinárnych priestupkov, 

b) prerokúvanie disciplinárnych priestupkov ubytovaných osôb a ich návštev alebo 

neubytovaných osôb na ústnom disciplinárnom konaní, 

c) ukladanie disciplinárnych opatrení ubytovaným osobám a ich návštevám alebo 

neubytovaným osobám za spáchané disciplinárne priestupky, 

d) rozhodovanie o dôvodnosti písomného ospravedlnenia osoby z neúčasti na 

disciplinárnom konaní a určenie nového termínu disciplinárneho konania v tejto 

súvislosti. Ak sa osoba, ktorá sa dopustila disciplinárneho priestupku, nezúčastní na 

zasadnutí disciplinárnej komisie a vopred sa písomne neospravedlní, disciplinárna 

komisia prerokuje disciplinárny priestupok aj bez jej prítomnosti, 

e) preskúmavanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia na základe žiadosti 

o preskúmanie rozhodnutia a zrušenie alebo zmena tohto rozhodnutia v prípade 

vyhoveniu tejto žiadosti. Ak disciplinárna komisia nevyhovie žiadosti 

o preskúmanie rozhodnutia, postúpi túto žiadosť spolu s celým spisovým 

materiálom vrátane vlastného stanoviska na rozhodnutie riaditeľovi VM Ľ. Štúra – 

Mlyny UK,                                  

f) vyhotovenie zápisnice z rokovania disciplinárnej komisie, ktorú podpisujú všetci 

členovia tejto komisie. 

 

4. Disciplinárnym priestupkom, podľa Internátneho poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, 

je zavinené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov 

UK, Internátneho poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, zmluvy o ubytovaní alebo 

dobrých mravov. Za disciplinárny priestupok, ktorého sa dopustí návšteva ubytovanej 

osoby, je zodpovedná vždy aj ubytovaná (navštívená) osoba. 

 



5. Disciplinárnym opatrením, podľa Internátneho poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, sa 

rozumie opatrenie alebo sankcia, ktorou VM Ľ. Štúra – Mlyny UK reaguje na 

disciplinárny priestupok ubytovanej osoby, jej návštevy alebo neubytovanej osoby. 

Disciplinárne opatrenie môže mať formu ústneho napomenutia, pridelenia postihového 

bodu (bodov), uloženia disciplinárneho poplatku, odstúpenia od zmluvy o ubytovaní 

uzatvorenej na aktuálny akademický rok, trvalého odopretia možnosti ubytovania vo 

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, dočasného zákazu vstupu do ubytovacej časti na určenú dobu 

alebo trvalého zákazu vstupu do ubytovacej časti. 

 

6. Zrušuje sa Príkaz riaditeľa Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK č. 6/2020 

Vymenovanie členov Disciplinárnej komisie Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny 

UK v Bratislave zo 16. júla 2020. 

 

7. Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 

 

 

 

 

V Bratislave 17. februára 2021 

 

                                                                             Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. 

                                                             poverená funkciou riaditeľky VM Ľ. Štúra – Mlyny UK              

 

                                                                                                                        

 


