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Príloha č. 2 k vnútornému predpisu č. 13/2018 schválenému AS UK 

Formulár na predvolanie 

 

UNIVERZITA   KOMENSKÉHO   V   BRATISLAVE 

Fakulta 

  adresa fakulty  

   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Disciplinárna komisia fakulty pre študentov 

 

 

Meno a priezvisko študenta  

podozrivého zo spáchania  

disciplinárneho priestupku 

(korešpondenčná adresa) 

 

 

PREDVOLANIE 

študenta podozrivého zo spáchania disciplinárneho priestupku 

 

 

Disciplinárna komisia fakulty pre študentov 

 

Vás predvoláva 

 

na konanie pred disciplinárnou komisiou fakulty pre študentov (ďalej len „disciplinárna komisia“), 

ktoré sa bude konať dňa ..... o ..... hod., v budove ..... (potrebné uviesť adresu, číslo miestnosti). 

 

Oznamujeme Vám, že disciplinárna komisia začala proti Vám disciplinárne konanie na základe 

návrhu na začatie disciplinárneho konania, ktorý bol podaný ..... (titul, meno a priezvisko dekana) 

pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho priestupku ..... (uviesť označenie spáchaného 

disciplinárneho priestupku podľa čl. 3 ods. 6 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského 

v Bratislave), ktorého ste sa mali dopustiť ..... (popis konania študenta podozrivého zo spáchania 

disciplinárneho priestupku). 

 

Súčasne môžete navrhnúť dôkazy, ktoré by sa mali vykonať a môžete sa vyjadriť k návrhu na 

začatie disciplinárneho konania, ktoré tvorí prílohu tohto predvolania (čl. 3 ods. 3 písm. d) a e) 

Rokovacieho poriadku disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov). 

 

Podľa čl. 4 ods. 5 Rokovacieho poriadku disciplinárnej komisie Univerzity Komenského 

v Bratislave pre študentov máte ako študent podozrivý zo spáchania disciplinárneho priestupku 

právo najmä: byť prítomný na zasadnutí disciplinárnej komisie, na vypočutie, na predkladanie 

dôkazov a vyjadrovanie sa k dôkazom, klásť svedkom otázky a zvoliť si svojho zástupcu. 

 

V prípade, že sa nezúčastnite zasadnutia disciplinárnej komisie a vopred sa písomne 

neospravedlníte, prípadne ospravedlnenie bude nedôvodné, tak disciplinárna komisia prerokuje 
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disciplinárny priestupok aj bez Vašej prítomnosti (čl. 4 ods. 7 Rokovacieho poriadku 

Disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov). 

. 

 

. 

................................................... 

Predseda disciplinárnej komisie  

 

 

 

V ....................., dňa .................... 

 

Prílohy: 

 

1. Kópia návrhu na začatie disciplinárneho konania, ktorý bol podaný dekanom. 

2. (Ďalšie prílohy podľa potreby). 

 
 

 


