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Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „AS UK“) v súlade s § 9 

ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválil dňa 28. júna 2017 tento dodatok 

č. 1 k vnútornému predpisu č. 8/2008 Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v 

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

 

I. 

 

Disciplinárny poriadok UK sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V čl. 4 ods. 5 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g), h), i), j) a k) ktoré znejú: 

 

„g) verejné podporovanie násilia, nenávisti alebo obmedzovania práv a slobôd skupiny 

osôb alebo jednotlivca pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, 

národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu 

pleti, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie, náboženské vyznanie alebo preto, 

že sú bez vyznania, alebo fyzický alebo verbálny útok na skupinu osôb  alebo 

jednotlivca z týchto dôvodov, 

h) verejné hanobenie niektorého národa, národnosti, ich jazyka, niektorej rasy, etnickej 

skupiny, náboženskej skupiny alebo sexuálnej orientácie, 

i) verejné popieranie, spochybňovanie, schvaľovanie alebo snaha o ospravedlnenie 

holokaustu, zločinov režimu založeného na fašistickej ideológii, nacistickej ideológii, 

alebo komunistickej ideológii alebo zločinov iného podobného hnutia, ktoré násilím, 

hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv 

a slobôd osôb; genocídia, zločinov proti mieru, zločinov proti ľudskosti alebo 

vojnových zločinov, ak bol páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený 

právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu zriadeného na základe 

medzinárodného práva verejného, ktorého právomoc uznala Slovenská republika, 

alebo právoplatným rozsudkom súdu Slovenskej republiky, 

j) založenie, podpora alebo propagácia skupiny, hnutia alebo ideológie, ktoré smerujú k 

potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktoré hlásajú rasovú, etnickú, 

národnostnú alebo náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb alebo 

ktoré v minulosti smerovali k podobnému potlačeniu základných práv a slobôd osôb, 

k) výroba, prechovávanie alebo rozširovanie elektronických alebo hmotných materiálov 

obsahujúcich informácie uvedené v písmenách g) až j).“. 

 

Doterajšie písmená g) až r) sa označujú ako písmená l) až v). 

 

2. V čl. 4 ods. 5 písmeno q) znie: 

 

„q) požívanie alkoholických nápojov, iných omamných alebo psychotropných látok alebo 

účasť pod ich vplyvom na vzdelávacích alebo vedeckovýskumných činnostiach 

UK,“. 

 

3. V čl. 4 ods. 5 sa za písmeno q) vkladá nové písmeno r), ktoré znie: 

 

„r) porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vnútorných predpisov 

UK o ochrane nefajčiarov na akademickej pôde UK,“. 

 

Doterajšie písmená r) až v) sa označujú ako písmená s) až w). 
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4. Článok 4 sa dopĺňa novým odsekom 6, ktorý znie: 

 

„(6) Disciplinárny priestupok je spáchaný verejne, ak je spáchaný 

 

a) obsahom tlačoviny alebo rozširovaním spisu, filmom, rozhlasom, televíziou, 

použitím počítačovej siete alebo iným obdobne účinným spôsobom, alebo 

b) pred viac ako dvoma súčasne prítomnými osobami.“. 

 

5. V čl. 5 ods. 9 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: 

 

„Premlčacia doba neplynie počas konania o disciplinárnom priestupku ani počas prerušenia 

štúdia.“. 

 

II. 

 

Tento dodatok č. 1 k Disciplinárnemu poriadku UK nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho 

schválenia v AS UK.  
 

 

V Bratislave 28. júna 2017 

 

 

 

 

 

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

                         predseda AS UK                               rektor UK 


